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Skladno z Dogovorom o podeljevanju 
spominskega priznanja generala Rudolfa 
Maistra z Občino Kamnik zbiramo možne 
predloge za priznanje zaslužnim posame-

znikom in pravnim osebam. Predloge  
z obrazložitvijo posredujte najkasneje do  
1. septembra 2016 na tajništvo Zveze  
društev general Maister, Trubarjeva 3, 

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 pripo-
mogle 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.«
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Zdaj pa na delo

ožjih Maistrovih sodelavcev. Prav 
kmalu bo izšla biografija Franja 
Malgaja, ki je že v tisku. Zveza 
DGM je plačala avtorski hono-
rar, stroške tiska pa bosta pokri-
li občini Ravne na Koroškem in 
Šentjur. Več o knjigi lahko pre-
berete v članku dr. Igorja Grdine. 
Prav tako smo povabili Matjaža 
Brojana, da bi skupaj z vnukinjo 
dr. Rosine, akad. zasl. prof. dr. 
Alenko Šelih, napisala biografijo 
dr. Franje Rosine, ki je bil med 
letoma 1918 in 1919 podpredse-
dnik Narodnega sveta za Štajer-
sko. Povabili smo občino Šmar-
tno pri Litiji, kjer je bil dr. Rosina 
rojen, da ustanovimo društvo in 
postavimo spomenik. Le malo 
občanov te občine ve, da je v 
njihovem kraju rojen velik do-
moljub, ki ima velike zasluge, da 
je general Maister 23. novembra 
1918 uspel s svojo vojaško akcijo.

 Enako želimo narediti za dr. Kar-
la Verstovška, rojenega v Vele-
nju, ki je bil leta 1918 predsednik 
Narodnega sveta za Štajersko. 
Tudi v Velenju želimo organizirati 
društvo, angažirati pisca biogra-
fije in postaviti spomenik. Osve-
tliti želimo Verstovškove zasluge 
pri Maistrovi zmagi. Za uspešno 
delovanje je zaslužnih še veliko; 
letos se bomo posvetili Maistro-
vima najbližjima sodelavcema, v 
prihodnosti pa tudi drugim. 

 Na pobudo Belokranjskega dru-
štva general Maister smo pripra-
vili spominsko slovesnost in od-
krili ploščo Maistrovemu borcu 
Jožku Slobodniku. Slovesnost z 
bogatim kulturnim programom 
je bila v Radovici, Slobodniko-
vem rojstnem kraju; bila je zelo 
lepo sprejeta. 

 Lani smo slovesno odkrili spo-
minsko ploščo materi generala 
Maistra v Trebnjem, na domačiji 
Tomšič, kjer še gospodari njen 

nečak. Prireditev je po zaslugi 
predsednice Dolenjskega dru-
štva generala Maistra, Marice 
Štancar, in krajevne skupnosti 
Trebnje vredna vse pohvale.

• Ker bo DGM Ljubljana junija 
letos praznovalo 20. obletnico 
ustanovitve, bomo ta datum 
proslavili skupaj s 25. obletnico 
slovenske samostojnosti. V ta 
namen smo skupaj z RTV Slo-
venija razpisali javni natečaj za 
uglasbitev Maistrovih pesmi, ki 
bodo premierno izvedene na tej 
proslavi.

• Pri vseh naporih za spodbuja-
nje aktivnega državljanstva se 
nam sedaj ponuja priložnost, da 
pokažemo svoj odnos do sočlo-
veka. Svetovne velesile so zara-
di svojega pohlepa povzročile 
velikanski eksodus na Bližnjem 
vzhodu, ki je prinesel neznosno 
trpljenje tamkajšnjih prebival-
cev. Ti zdaj bežijo iz požganih 
domov v Evropo, kjer pričakuje-
jo varnost. Ponekod pri nas se 
goji strah pred begunci, toda 
tudi mi smo že bili v podobni 
stiski in smo hvaležni vsem, ki 
so nam takrat pomagali. Zato si 
preberite članek dr. Janka Prunka 
in ustrezno delujte. Zdaj imamo 
spet priložnost dokazati, da smo 
domoljubi.

Uvodnik

Prav skrbno sem prebral uvodnik, ki 
sem ga napisal za novoletno izdajo 
našega glasila. Želel sem preveri-
ti, kaj sem pisal in kaj smo v tem 
času realizirali. Čas namreč hitro 
teče, zato me še vedno spodbuja 
in opominja rek moje tašče, ki nas 
je bodrila z izrekom: ''Čič ne nare-
di nič.'' Ker je ta fraza v prleškem 
narečju, jo moram prirediti v knjižni 
jezik. 'Čič pomeni sedenje oz. stre-
mljenje ali gledanje v nebo. Mi pa 
smo aktivni državljani; taki, kot sta 
nas v isti izdaji našega glasila opi-
sala naša člana Klemen Grošelj in 
Marjan Farič.
• Tako sem povabil društvo, da bi 

delovali skupaj, se spoštovali in 
si pomagali. To poudarjam na 
vsakem srečanju ali ob obiskih v 
društvih.

• Končno nam je uspelo, da bomo 
letos na skupščini Zveze v Metli-
ki sprejeli novo članico – društvo 
generala Maistra v Murski Sobo-
ti, ki ga bo zelo verjetno vodil 
Marjan Farič. V ognju imamo si-
cer več želez, vendar smo tokrat 
uspeli z Marjanovo pomočjo le 
v Prekmurju. Delujemo v Litiji, 
Velenju, Piranu in v Mozirju, toda 
potreben je čas za pridobitev 
članstva in oblikovanje iniciativ-
nega odbora, ki pripravi skupšči-
no in izvede registracijo.

• Kakor ste lahko prebrali v glasi-
lu, še naprej dobro sodelujemo 
s Slovensko vojsko. Pred dnevi 
smo imeli pogovor z načelni-
kom, generalmajorjem dr. An-
drejem Osterman in si izmenjali 
predloge za nadaljnje delovanje. 
O njihovih pogledih na naše sku-
pno delovanje pri negovanju ak-
tivnega državljanstva preberite v 
intervjuju z g. Ostermanom v tej 
številki Maistrovega glasu.

• V uvodniku prejšnje izdaje gla-
sila sem zapisal, da se bomo 
trudili za večjo prepoznavnost 

Predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič
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Generalmajor dr. Andrej Osterman 
Prejemnik bronaste, srebrne in zlate medalje generala Maistra 

Je morda kdo pomembno vpli-
val na to, da danes opravljate 
vojaški poklic (starši, učitelji, 
šola …)?

Če se ozrem nazaj v svoje otro-
štvo ter mladost, vsekakor lahko 
najdem povezanost z vojaškim 
poklicem, ki ga opravljam. V 
otroštvu sem veliko časa preživel 
v naravi in se tudi veliko pogo-
varjal s starim očetom Mihaelom 
Malijem, ki je bil na soški fronti in 
nato tudi borec generala Rudol-
fa Maistra. Menim, da so njego-
ve pripovedi o soški fronti veliko 
prispevale k temu, da sem že v 
otroštvu vzljubil vojaški poklic. 
V bližini je bila Vojašnica Križe, 
kjer sem pogosto srečeval voja-
ke, naše otroške igre pa so bile 
predvsem vojaške. V mladosti 
sem se zgodaj pridružil takratne-
mu taborniškemu odredu Kriške 
gore in se naučil veliko veščin. 
Kot taborniki smo občasno po-
magali urejati tabore v Gozdu 
za pripadnike Teritorialnega od-
reda Tržič. V času, ko sem obi-
skoval višje razrede Osnovne 
šole v Križah, sem sodeloval tudi 
v strelskem krožku. Vse opisano 
je vplivalo na to, da sem spre-
jel ponujeno možnost, da med 
obveznim služenjem vojaškega 
roka obiskujem šolo za rezervne 
oficirje.

Kakšni so vaši spomini na šolo 
za rezervne oficirje (kateri rod 
in kje, prekomanda in razpo-
reditev po odsluženem voja-
škem roku)?

Spomini na šolo za rezervne ofi-
cirje so prijetni. Zlasti se jih rad 
spominjam, kadar se srečam s 
slušateljem, ki je bil tudi v 63. 
generaciji. Kar precej se nas je 
zaposlilo v Teritorialni obram-

Intervju z načelnikom Generalštaba SV: Dušan Vodeb, Mitja Meršol

bi, ki se je nato preimenovala v 
Slovensko vojsko. Na obvezno 
služenje vojaškega roka v Šolo za 
rezervne oficirje v Šentvid pri Lju-
bljani sem bil napoten decembra 
1979. V šoli me je zelo zanimala 
pehotna taktika, oborožitev in in-
ženirija. Ker sem bil med najbolj-
šimi slušatelji v generaciji, sem 
stažiranje kot prekomando na-
daljeval v šoli in tako kot povelj-
nik oddelka učil nove slušatelje. 
Vojaški rok sem zaključil januarja 
1981 in pridobil vojaško usposo-

bljenost za poveljnika pehotnega 
voda. Po odsluženem vojaškem 
roku sem bil razporejen v Odred 
teritorialne obrambe Tržič na dol-
žnost poveljnika zaščitnega voda 
in bil novembra 1981 imenovan v 
častniški čin podporočnika. 

Kaj je prispevalo k vaši odloči-
tvi za zaposlitev v Teritorialni 
obrambi in kakšni so vaši spo-
mini na to odločitev?

Kot veteran vojne za Slovenijo in 
pripadnika manevrske strukture 
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Vzorno sodelovanje

Rudi Phajfer, sekretar Zveze društev general Maister

Dne 23. februarja 2016 
so predstavniki Zveze 
društev general Maister 
na čelu s predsednikom 
mag. Milanom Lovrenči-
čem med delovnim sreča-
njem obiskali načelnika 
GŠ SV dr. Andreja Oster-

mana in njegove sodelav-
ce. V prisrčnem vzdušju 
so potrdili najpomembnej-
še naloge skupnega civil-
no vojaškega delovanja in 
medsebojnega sodelova-
nja. Ocenili so, da je sode-
lovanje vzorno, ne le na dr-

narodne zaščite sem se zavedal, 
kako pomembna je bila osamo-
svojitev RS, zato sem se kot re-
zervni častnik s činom stotnika 
(takrat kapetan) v letu 1991 za-
poslil na takratnem 3. pokrajin-
skem štabu Teritorialne obrambe 
v Kranju. Kot slovenski domoljub 
sem se zavedal dejstva, da lahko 
s svojim znanjem in izkušnjami 
prispevam h graditvi obrambnih 
sil na novo nastale države; to sem 
tudi storil in še danes sem zapo-
slen v Slovenski vojski. Spomini 
na to obdobje so lepi, posebni; 
med ljudmi je vladal neizmeren 
domoljubni zanos. Zlasti se spo-
minjam dogodka, ko smo se iz 
stare stavbe na Sejmišču v Kraju, 
kjer je bilo poveljstvo, preselili v 
današnjo Vojašnico Petra Petriča 
in izobesili slovensko državno 
zastavo. To je bil velik dogodek 
za vse nas.

Katere vojaške dolžnosti ste 
opravljali, preden ste postali 
načelnik Generalštaba?

V svoji vojaški karieri sem opra-
vljal veliko poveljniških dolžnosti 
- od poveljnika voda, čete, učne-
ga centra, vojaške šole, brigade, 
verifikacijskega centra, centra za 
doktrino in razvoj, namestnika 
poveljnika sil - do namestnika na-
čelnika Generalštaba. Med tem 
sem opravljal tudi različne štab-
ne dolžnosti. Končal sem vsa po-
trebna vojaška in civilna izobra-
ževanja, vključno z doktoratom 

žavni ravni, ampak tudi 
povsod na terenu, kjer 
delujejo  naša društva 
in skupaj s pripadniki 
SV uresničujejo dogo-
vorjene naloge.

znanosti. Tako sem si pridobil vse 
potrebne kompetence za naj-
višjo vojaško dolžnost načelnika 
Generalštaba in generalski čin.

Kakšne so vaše izkušnje pri 
vzgoji slovenskih častnikov?

Moje izkušnje pri vzgoji sloven-
skih častnikov so zelo pozitivne. 
V vojaški karieri sem bil tudi prvi 
načelnik Šole za rezervne častni-
ke in prispeval k organiziranju te 
šole v letu 1993. Slušatelji Šole za 
rezervne častnike so morali imeti 
najmanj visoko stopnjo civilne iz-
obrazbe, za šolanje pa so se pri-
javili sami. Glede na predhodno 
civilno znanje so ti slušatelji zelo 
hitro osvojili tudi vojaška znanja. 
Domoljubnost ter vrednote slo-
venske osamosvojitve so jim bile 
zelo pomembne in v ospredju. 
Tudi kasneje, ko sem opravljal 
dolžnosti načelnika Centra za 
doktrino in razvoj, ki je poleg 
drugega izobraževal mlade ča-
stnike, je moja ocena enaka. Tudi 
danes, ko se kot načelnik Gene-
ralštaba Slovenske vojske sreču-
jem z mladimi častniki, menim, 
da je vzgoja mladih častnikov v 
Slovenski vojski ustrezno zasno-
vana, razvoj domoljubja pa ima 
ves čas osrednje mesto v izo-
braževalnem procesu, saj je del 
vzgoje. V vsakem izobraževal-
nem procesu pa je še vedno pro-
stor za nadgradnjo, saj je treba 
častnikom omogočiti, da razvija-
jo in spoznavajo svoje sposobno-

sti in jih nato vnašajo v delovanje 
Slovenske vojske. 

Ste prejemnik bronaste, srebr-
ne in zlate medalje generala 
Maistra.

Da, te medalje mi že zaradi sim-
bolike in spomina na našega veli-
kega rojaka, generala in pesnika 
generala Rudolfa Maistra, veliko 
pomenijo. Če to povežem še 
s tem, da sem bil povišan v čin 
generalmajorja ob državnem 
prazniku, ko se spominjamo ge-
nerala Maistra, pa mi te medalje 
vzbujajo še večji notranji zanos. 
Moje delo ocenjujejo drugi. Vsa-
ka medalja ima za vsakega voja-
ka poseben pomen; ob prejemu 
medalje se vedno zavedam, da 
se od mene pričakuje še več. 

Kaj vam pomeni dejstvo, da 
vas je predsednik RS povišal 
v čin generalmajorja na dan 
Rudolfa Maistra, skoraj 100 
let prvega generala slovenske 
vojske.

Predsedniki RS so povišali v čin 
generalmajorja že nekaj pripa-
dnikov Teritorialne obrambe in 
Slovenske vojske ob različnih 
dnevih. Res pa je, da sem prvi 
general, ki ga je predsednik RS 
povišal in mu generalski čin po-
delil v svoji palači na dan Rudolfa 
Maistra. To si štejem v čast, zlasti 
zato, ker je bil tudi moj stari oče 
borec generala Rudolfa Maistra. 
V zadovoljstvo mi je bilo tudi, da 
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sta bila kljub visoki starosti pri-
sotna moj oče in mati in seveda 
tudi vsi drugi. 

Kako vidite domoljubje in 
kako ga v vojski razvijate?

Domoljubje ima v Slovenski voj-
ski posebno mesto, saj se zave-
damo, da je prav domoljubje 
tisto, kar je našemu narodu omo-
gočalo preživetje v skrajnih in 
predvsem samoohranitvenih ob-
dobjih. Pri tem se zavedamo, da 
tega domoljubja dandanes ni mo-
goče tako intenzivno zaznavati 
kot v času prelomnih trenutkov, 
med katere spada tudi čas prve, 
druge svetovne vojne in vojne za 
Slovenijo leta 1991. Domovinski 
simboli, kot so grb, zastava, hi-
mna in drugo je tisto, kar omo-
goča gradnjo naših domovinskih 
temeljev in razumne domovinske 
samozavesti pri vseh državljanih, 
med katerimi so tudi pripadniki 
Slovenske vojske. Zato moramo 
z vzgojo domovinske zavesti 
pri naših državljanih začeti že v 
otroštvu in mladosti prek osnov-

nošolskega in srednješolskega 
izobraževanja. Slovenska vojska 
se kadrovsko dopolnjuje z gene-
racijami, ki so končale srednje- 
ali visokošolsko izobraževanje. 
V času svetovnega globalizma 
nacionalna identiteta posame-
znika postaja vse boj aktualna 
in pomembna, saj presega indi-
vidualne ali nacionalne interese. 
Domoljubje ali patriotizem je kot 
čustvo, saj ga ni mogoče kupiti, 
zaukazati ali prepovedati, zato 
ga moramo nenehno razvijati in 
negovati. Med vojno za Sloveni-
jo smo domoljubje dojemali in 
izkazovali drugače kot danes. V 
Slovenski vojski domoljubje raz-
vijamo prek vojaških izobraže-
valnih programov, dvigovanjem 
državne zastave, sodelovanjem 
na različnih domoljubnih slove-
snostih in obeležitvah pomemb-
nih dogodkov iz naše zgodovine. 
Domoljubje je vključeno v vse 
naše vojaške slovesnosti. Vsak 
državljan, ki se odloči, da bo po-
stal pripadnik Slovenske vojske, 

je s tem izkazal svoje veliko do-
moljubje. 

Kako vidite aktivnosti ZDGM?
Kot predstavnik zrele generacije 
in vojak pojmujem domoljubje 
kot ljubezen do lastne države in 
njenih lepot, do kulture, pa tudi 
kot pripravljenost za domovi-
no žrtvovati svoje življenje. Pre-
pričan sem, da moramo kljub 
globalizaciji, zaradi katere smo 
postali državljani sveta, ohranja-
ti pripadnost svojemu narodu, 
kulturi in državi. V tej luči podpi-
ram in s ponosom spremljam vse 
organizacije in društva, katerih 
cilj je tudi ohranjanje spomina na 
pretekle in polpretekle dogodke 
naše zgodovine, s katerimi med 
mlajšimi generacijami širimo 
zavest o neštetih domoljubnih 
dejanjih in vojaških bitkah, ki so 
Slovenkam in Slovencem tlakova-
le pot do svobode. Tudi ZDGM 
ohranja in širi spomin na dejanja, 
ki so bila bistvena v razvoju slo-
venskega naroda, ki so povezana 
z našim obstojem. Podpiram vaša 

Podelitev čina generalmajor
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prizadevanja in z veseljem spre-
mljam aktivnosti, ki jih pripravlja-
te tudi ob večletnem sodelovanju 
s Slovensko vojsko.

Ali vidite perspektivo v ponov-
ni uvedbi obveznega vojaške-
ga roka?

Odločitev, da nimamo več na-
borniškega sistema, temveč po-
klicno vojsko, je politična in zato 
ni v pristojnosti Slovenske vojske. 
Kot pripadnik Teritorialne obram-
be in kasneje Slovenske vojske 
pa imam izkušnje tako iz časa 
naborniškega sistema kot tudi iz 
sedanje poklicne vojske. Slednja 
omogoča mladim, ki to želijo in 
izpolnjujejo zahtevane pogoje, 
tudi prostovoljno služenje voja-
škega roka; kasneje lahko posta-
nejo tudi pogodbeni pripadniki 
rezervnega sestava Slovenske 
vojske. Zato lahko rečem, da ima-
ta oba sistema tako prednosti kot 
tudi slabosti. Tovrstna spremem-
ba bi zahtevala obsežne strokov-
ne in politične razprave. Sedanji 
sistem poklicne vojske omogoča 
vse tisto, kar se od Slovenske voj-
ske zahteva, osnovni problem pa 
izhaja iz krčenja finančnih virov 
za delovanje Slovenske vojske. 
Če bi imeli na voljo več finanč-
nih virov, bi lahko povečali obseg 
prostovoljnega služenja vojaške-
ga roka, ki pa tudi danes ni tako 
majhen, saj se ga letno udeleži 
okoli 100 prostovoljcev, pred leti 
pa okoli 300.

Znana je velika pomoč vojske 
civilnemu prebivalstvu, še zla-
sti ob elementarnih nesrečah.

Ena od zakonskih nalog Sloven-
ske vojske je tudi sodelovanje v 
sistemu zaščite in reševanja. V 
Sloveniji in tudi deloma v med-
narodni javnosti je zelo prepo-
znavna pomoč Slovenske vojske 
civilnemu prebivalstvu, kar jav-
nost zelo ceni. Pomembno je, 
da pomagamo prebivalcem, ko 
ti potrebujejo pomoč. Nepredvi-
dljivih vremenskih sprememb, ki 
nas ogrožajo, je vse več. Zadnji 
primer je bil plaz v Trbovljah, kjer 
smo pomagali s helikopterskim 

prevozom opreme na vrh pobo-
čja. S helikopterji posredujemo pri 
reševanju v gorah in nujnih medi-
cinskih prevozih. Pomagamo tudi 
pri gašenju požarov. Pripadniki 
Slovenske vojske sodelujejo pri 
odpravi posledic različnih ujm, 
zlasti je bil naš velik prispevek pri 
poplavah in žledolomu. Večina 
naše opreme je dvonamenska in 

jo lahko uporabimo za vojaške 
namene in tudi v sistemu zaščite 
in reševanja. V ta namen smo v 
začetku leta 2015 oblikovali po-
sebno modularno enoto za zašči-
to in reševanje. Pri vključevanju v 
ta sistem pa moramo spoštovati 
predpise, saj Slovenska vojska 
brez odločitve poveljnika Civilne 
zaščite ne sme posredovati.

Polaganje venca k spomeniku generala Maistra
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Prehod iz zaledja na prvo 
bojno črto je bil v običajnih 

okoliščinah statične vojne – ko 
ni bilo ofenzive – leta 1916 že 
dodobra utečen. Vojaki so naj-
prej vstopili na evakuirano po-
dročje in se privajali na teren. 
V primeru Malgajeve enote je 
aklimatizacija trajala več kot pol 
meseca, od 27. junija do 13. juli-
ja. Na terenu, ki je bil posut z vr-
hovi, segajočimi nad 2000 me-
trov nadmorske višine, so rovi in 
različni utrjeni objekti marsikje 
lahko nudili le zasilno zaščito. 
Zato so bataljoni in celo pol-
ki na takem območju počasi, a 
vztrajno »kopneli«. Ostrostrelci 
na obeh straneh so imeli – po-
dobno kot na karpatskih vrhovih 
pozimi 1914–1915 – obilo dela. 
Velike operacije so bile na tem 
območju redkost, saj so terjale 
dolgotrajne in skrajno metodič-
ne priprave. A usoda Conrado-
ve Kazenske ekspedicije je po-
kazala, da lahko hipni dogodek 
na kateri drugi fronti izniči trud 
večmesečnega dela in skrbnega 
načrtovanja. Šele kobariški pre-
boj, ki je bil izveden v skrajni sili, 
je nakazal možnosti drugačnega 
pristopa k izvedbi tovrstnih ope-
racij.
Malgaj se je visokogorju hitro pri-
vadil. Začel je razmišljati v skladu z 
aktualnim položajem, ki je bil s sta-
lišča vsega, kar se je naučil v šoli za 
rezervne častnike, hudo atipičen. 
Vojna v višavju je imela svoje po-
sebnosti že zaradi izjemno težkih 
naravnih razmer, ki so terjale veli-
ko fizično kondicijo. Novi poveljnik 
Enajste armade, generalpolkovnik 
Franz Rohr von Denta, ki je sredi 
junija zamenjal Dankla – najvišja 
poveljstva so v njem našla grešne-
ga kozla za neuspeh južnotirolske 
ofenzive, saj svojih mož ni bil pri-

Odlomek iz Knjige o Malgaju
Red. prof. ddr. Igor Grdina

pravljen pognati v napad brez po-
trebne topniške podpore –, si je 
svoje slovenske vojake ogledal 20. 
julija, ko so se začasno spustili s 
svojih prvotnih položajev v mesto 
Levico ob istoimenskem jezeru. Ker 
so Italijani na območju severno od 
vrha Monte Zebia ogrozili položaje 
avstro-ogrske armade, se s povelj-
niškega pregleda niso vrnili na ob-
močje, kjer so bili prej, temveč so 
bili napoteni na kritično mesto, kjer 
so zamenjali ostanke enega od če-
ških polkov Francjožefove armade. 
Malgaj in njegovi tovariši so se naj-
prej posvetili utrjevanju položajev, 
ki so bili od italijanske frontne linije 
oddaljeni le približno 80 korakov, 
ponekod pa celo samo 15. Preskr-
ba je bila na tem območju spričo 
bližine sovražnih sil skrajno slaba. 
Zaradi težavnega položaja svojih 
mož, ki je hitro prešel v akutno sti-
sko, se je Malgaj neposrednemu 
poveljniku, stotniku Oberwegerju, 
1. avgusta odločil predlagati drzno 
nočno akcijo, v kateri bi sovražni-
ka pregnal iz najbližjega rova. Višji 
častnik je predlog svojega podreje-
nega sprejel, saj se je tudi sam pre-
pričal, da bi bilo nemogoče uresni-
čiti njegov prvotni načrt o skrivnem 
kopanju oziroma dolbenju jarka do 
sovražnih položajev, ki so bili pred 
tem avstrijski: Italijani bi gradbene 
napore avstro-ogrskih vojakov za-
gotovo zaznali, zaradi česar bi ti ob 
napadu iz neposredne bližine ne 
mogli doseči za uspeh akcije sko-
rajda nujnega presenečenja.
V naslednjih dneh je Malgaj dobil 
okoli 50 prostovoljcev, ki so se bili 
z njim pripravljeni podati v načr-
tovani drzni naskok. Akcija je bila 
predvidena za prve ure 6. avgusta 
1916. Prostovoljci, ki bi morali pre-
senetiti Italijane, bi sovražnika po-
tem potiskali po nekoč avstro-ogr-
skem rovu v obliki izbokline (slednji 
je bil po padcu v sovražnikove roke 
povezan z italijanskim obrambnim 

sistemom v smeri vzhoda). Druge 
enote bi morale preprečiti, da bi se 
branilci lahko urejeno umaknili in bi 
se zato bili prisiljeni vdati. 
V napad je Malgaj nazadnje pove-
del samo 25 mož, ki so pred akci-
jo dobili primerno količino ruma. 
Med prvo svetovno vojno so bili 
tovrstni stimulansi pred najrazlič-
nejšimi drznimi podvigi običajni. 
Le ruska armada se je odpovedala 
pomoči vodke, s čimer pa je škodo-
vala tako bojevitosti svojih vojakov 
kot državnemu proračunu, saj so 
bile dajatve na alkohol eden izmed 
njegovih najzanesljivejših virov. 
Celo v enotah, ki so imele v svojih 
vrstah precej muslimanov, se je v 
tistih zmedenih časih obilno pose-
galo po alkoholu. Tako se je v 4. 
bosanskohercegovskem polku po-
javila krilatica: »Ako biće ruma, biće 
i šturma. Ako nema ruma, nema ni 
šturma.«
Malgaj je akcijo opisal v svojem 
dnevniku, potem pa jo je povzel 
še v kontinuirano tekoči pripove-
di. Slednja je širša in tematizira 
tudi globlje pobude za akcijo. Do-
živetje je bilo tako globoko, da je 
Malgaj zabeležil tudi svoje osebne 
občutke. To moremo imeti za vdor 
stvarnosti v njegov tekst. Fiksiranje 
najintimnejše iskrenosti na papir je 
prinašalo nevarnosti, zato je o svo-
jih občutkih in razumevanjih doga-
janja pisal le redko. In previdno.
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Slikanica Vojak, umetnik, junak – Rudolf Maister

N a pomanjkanje narodne za-
vesti in domoljubja med 

mladimi v Sloveniji je med dru-
gim opozoril tudi tržaški pisatelj 
Boris Pahor, ki se sprašuje, kako 
se bodo ohranili jeziki, če ne bo 
narodne zavesti. Raziskave pri nas 
dokazujejo nizko stopnjo izraža-
nja domoljubja, kar sicer ne po-
jasnjuje njegove odsotnosti, opo-
zarja pa na dvoje: tega čustva ne 
znamo izražati, ker nismo prepri-
čani o njegovi kvaliteti in nujnosti, 
hkrati pa do tega vprašanja nikoli 
nismo pristopili sistemsko.

Želimo in trudimo se, da se po-
membni slovenski zgodovinski 
trenutki ne pozabijo in da se še 
bolj intenzivno prenašajo na mlaj-
še generacije, ki vedno bolj pose-
gajo po tujem besednjaku in nava-
dah, nemalokrat pa pozabljajo na 
domače. 

Zmago Šalamun, dipl. inž. med. kom. (UN)

V teh dneh smo ponatisnili slikani-
co Vojak, umetnik, junak – Rudolf 
Maister.

O čem govori slikanica Vojak, 
umetnik, junak – Rudolf Mai-
ster?

Novembra 2014 je izšla slikani-
ca Vojak, umetnik, junak – Rudolf 
Maister. V čast generalu Maistru je 
postavljenih precej kipov, poime-
novanih nekaj ulic v Sloveniji, 23. 
november je od leta 2005 slovenski 
državni praznik, o njegovem življe-
nju je kar veliko literature. Otroci 
OŠ Dornava so se, glede na pod-
hranjenost knjižnic o borcu za se-
verno slovensko mejo, odločili, da 
sami ilustrirajo in napišejo življenj-
sko zgodbo o vojaku, umetniku, 
junaku Rudolfu Maistru. Slikanica 
je namenjena predvsem učencem 
prve kot tudi druge triade osnovnih 

šol, želeno pa je, da jo berejo vse 
generacije.

Kaj smo dosegli z izdajo knji-
ge?
• Slikanica je dobila priporočilo 

ministra za šolstvo ter ministra 
za obrambo, da se lahko upora-
blja kot šolsko gradivo na vseh 
šolah v Sloveniji.

• Slikanica je bila na državni pro-
slavi ob dnevu Rudolfa Maistra 
2014 podeljena predsedniku 
države Borutu Pahorju.

• Slikanice so v 47 knjižnicah po 
Sloveniji in v berlinski knjižnici v 
Nemčiji.

Če vas zanima vsebina knjižice, 
vam jo lahko pošljemo v elektron-
ski obliki.

E-pošta: zmago.salamun@kreativ-
ne-resitve.eu.
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Zvečer pa se završki fantje zbero

Tako se začne prva kitica Mai-
strove pesmi z naslovom Zavr-

ški fantje, ki jo je Rudolf Maister na-
pisal med bivanjem na Zavrhu in jo 
posvetil domačinki Katrici Lešnik, ki 
je bila takrat desetletni otrok. Rudolf 
Maister je na Zavrh prihajal na od-
dih k prijatelju, lenarškemu notarju 
Franu Štupici. Katrica Lešnik, ki so 
ji domačini rekli Maistrova Katica, 
je o svojih srečanjih in spominih na 
Maistra rada pripovedovala obisko-
valcem Zavrha vse do svoje smrti 
leta 2011.
Katica se je rodila leta 1919 v viničar-
ski družini na Zavrhu, v viničariji, ki je 
bila v lasti Frana Štupica, pri katerem 
je dopustoval tudi Rudolf Maister. O 
tistih časih mi je Katica pripovedova-
la: »Živeli smo v viničariji, okrog  je 
bilo 6 ha zemlje. Žižki smo v tej hiši 
živeli od začetka pa do takrat, ko je 
bila nacionalizirana. Imeli so nas kot 
svoje. Ob 8. uri zjutraj so delavci, ki 
jim je moj oče beležil ure, začeli de-
lati in so delali do 18. ure. Hrano so 
morali imeti s seboj; tisti, ki so živeli 
zelo blizu, so hodili domov na malico. 
Glavni dejavnosti sta bili vinogradni-
štvo in sadjarstvo. Na družino Štupica 
imam lepe spomine, saj mi je bila go-
spa krstna, hčerka birmanska botra, 
njegov sin pa priča, ko sem se poro-
čila. Res smo bili kot ena družina.«

Zavrh je razloženo naselje na sleme-
nu nad Pesniško dolino v Slovenskih 
goricah. To območje spada med sta-
ra vinogradniška območja, kjer so v 
preteklosti prevladovale viničarije. 
»Veliko se je spremenilo, sploh ni 
primerjave med nekoč in danes. Lju-
dje hodijo v službo, nekoč pa je bilo 
hudo. Ni bilo avtobusov, peš smo ho-
dili v Maribor,« primerja Katica življe-
nje na Zavrhu nekoč in danes. 

Rudolf Maister je počitnikoval na Za-
vrhu leta 1924 in 1925 ter potem leta 
1929, ko je bila Katica Lešnik stara 
deset let. O spominih na prvo sreča-
nje z generalom pravi: »Spomnim se, 

Zmago Šalamun
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Zmago Šalamun

Katica Lešnik

da sta se ata in mama pogovarjala, da 
bo prišel na Zavrh Rudolf Maister. Ko 
je prišel, sem šla z mamo k njemu, ker 
me je želel videti. Ko sva prišli, sem 
mu dala roko. Najprej me je vprašal, 
kako mi gre v šoli. Odgovorila sem 
mu, da dobro, razen branja. Dejal 
je, da se bom naučila, da bova vsak 
dan eno uro brala; in tako je tudi bilo. 
Vsak dan sem morala k njemu, da 
sem brala. Hodila sem tudi vsak dru-
gi dan v Lenart po pošto, ker takrat 
ni prišel poštar vsak dan na Zavrh. 
Maister je imel naročene časopise. 
Najbolj se spomnim časopisa Jutro, 
iz katerega sem mu morala brati. 

Vsak dan sem bila pri njem in sva se 
pogovarjala. Vedno me je popravljal, 
če nisem kaj pravilno povedala. Ta-
krat je bilo v našem narečju v uporabi 
veliko nemških besed. Vsako nemško 
besedo mi je popravil in mi povedal 
slovensko. Na primer: vprašal me je, 
ali imamo doma likalnik, jaz pa nisem 
vedela, kaj je to. Ker nisem razume-
la, mi je razlagal, da je to za likanje 
obleke, pa sem takoj vzkliknila: »Ja, 
imamo doma peglajzl!« Pa me je še 
enkrat popravil, da se slovensko reče 
likalnik. Spraševal me je, kje spim, pa 
sem mu povedala, da v »štüblu«. Spet 
me je popravil, da je to zadnja soba. 
Vse mi je razložil, kako se reče v slo-
venščini.«

Na vprašanje, kako dober učitelj bra-
nja je bil Rudolf Maister, pa je Katica 
odgovorila: »Vsak dan sem morala 
brati. Že drugi dan mi je dal knjižico 
z naslovom Princeska Zvezdana. Še 
danes se spomnim, kakšna je bila. 
Na strani je bila zgoraj slika, spodaj 
pa tekst. Maister je veliko sedel na 
verandi, ker je težko hodil. Hodil je z 
dvema palicama. Malo pod Stupiče-
vo vilo je stal velik oreh. Ko sem prišla 
k njemu, sva se počasi odpravila proti 
orehu. On naprej z dvema palicama, 
jaz pa zadaj z majhnim zložljivim sto-
lom. Tam v senci sva potem brala in 
se pogovarjala.«    

Katica se spominja, da se je bližala je-
sen in šola. Prvi dan je morala v šoli 
brati in ni ji šlo najbolje. Zato se je 
učitelj razjezil in ji zabrusil: »Ja, Katica, 
niti enkrat med počitnicami nisi imela 
knjige v roki, da bi brala.«

Pa je Katica učitelju povedala, da je 
vsak dan brala in dodala, da jo je ge-
neral Maister učil brati. Učitelj Katici ni 
verjel; začel se je smejati in otroci tudi. 
Katica pa se je žalostna razjokala. 

»Vsem sem povedala, da me lepo uči. 
V šoli so se smejali, ker se je učitelj 
smejal, drugače pa so vedeli, da me 
je Maister učil brati, saj je bilo veliko 
otrok z Zavrha. Otroke je imel Ma-
ister zelo rad, večkrat je kakšnega 
mimoidočega nagovoril. Na Zavrhu 
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smo vsi imeli Maistra radi,« je dejala 
Katica Lešnik. 

Katica se tudi spominja, da se je Ma-
ister zelo rad družil z domačini. Spo-
mnim se, kako sta pripovedovali dve 
viničarki zgodbo o tem, kako ju je ne-
kega jutra obiskal Maister. Bili sta pri 
zajtrku in jedli sta ajdove žgance ter 
pili kavo. Povabili sta ga k mizi in zelo 
je pohvalil ajdove žgance.  

Katica je v pogovoru velikokrat pou-
darila, da je bil Maister dober človek 
in da so ga imeli ljudje radi. Takole ga 
je opisala: »Ljudje so ga obiskovali, bil 
je zelo priljubljen, nasmejan in zelo 
zgovoren. Nič slabega ne morem 
reči o njem. Tisti dan, ko je odhajal z 
Zavrha, mi je izročil tisto knjigo, iz ka-
tere sem brala. Dejal je, da mi to daje 
v spomin in da ga moram vsako leto 
obiskati, da bo videl, kako sem zra-
sla. Po tistem sem bila še dvakrat pri 
njem. Z mamo sva ga obiskali v Ma-
riboru. Ko sva potrkali, je prišla gospa 
odklenit in naju povabila v hišo. Rekla 
je, da tokrat ne bova mogli videti go-
spoda, ker je bolan. Spomnim se, da 
sva jedli slivove cmoke. Ko sva se po-
slovili in prišli na cesto, me je gospa 
poklicala: »Katica, pridi nazaj, gospod 
je prišel v kabinet in te želi videti.« Šla 
sem nazaj, dal mi je roko in me vpra-
šal, kako je kaj na Zavrhu. Zahvalil se 
je za češnje, ki sem mu jih prinesla 
in mi dal 10 dinarjev, »kovača«, smo 
mu rekli. Ob slovesu mi je dejal, naj 
še pridem. 

Maister pa je Katici posvetil tudi pe-
sem z naslovom Završki fantje, kar ji 
je tudi obljubil ob slovesu. Katico sem 

vprašal, ali bi mi zapela to pesem, pa 
je dejala, da ne, ker jo ob pesmi ve-
dno oblijejo solze. Gladko pa jo je 
kljub 90 letom recitirala in na koncu 
dodala, da v pesmi piše, da gre Katica 
v dvajseto, ona pa sedaj dejansko v 
enaindevetdeseto leto. 

Na Zavrhu so Maistra ohranili v le-
pem spominu, saj so se nanj javno 
spomnili v začetku šestdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko so Završani 
ustanovili Turistično društvo Rudolf 
Maister-Vojanov Zavrh. Zadali so si, 
da bodo generalu in pesniku Rudol-
fu Maistru postavili razgledni stolp in 
spominsko obeležje. Tudi pri tem je 
Katica sodelovala, saj sta z možem 
Jakobom hodila poleg gozdarja, da 
je odkazoval les za lesen stolp. Kati-
ca tudi pravi, da so vsi lastniki gozdov 
bili pripravljeni prispevati les za novi 
stolp. Z Maistrovo družino je tudi po 
Maistrovi smrti ohranila stik. 

Prvi predsednik društva Janez Karo 
je prišel na idejo, da bi Maistrovega 
sina, ki je bil gradbeni inženir, prosili, 
če bi jim pomagal pri gradnji stolpa. 
Obiska pri Maistrovem sinu Boru-
tu se Katica spominja takole: »Karo 
je dejal, naj grem zraven, ker se bo 
mene spomnil in bo mogoče prej 
privolil v sodelovanje. Obiskali smo 
ga v službi. Ko me je zagledal, me 
je vprašal, po kaj sem prišla k njemu. 
Povabil nas je v pisarno in še zdaj se 
spomnim, da nam je ponudil hruškov 
liker. Takoj je obljubil, da bo naredil 
načrt za 25 metrov visok razgledni 
stolp. Priskrbel nam je tudi vso po-
trebno dokumentacijo. Ko se je stolp 

gradil, je vsaj enkrat na teden prihajal 
na Zavrh. Ko je prišel, sem mu vedno 
pripravila malico.« 

Spomladi leta 1963 so začeli z gra-
dnjo stolpa, ki so ga slovesno odpr-
li ob krajevnem prazniku 21. julija 
1963, hkrati pa odkrili tudi spominsko 
ploščo. Odprtja stolpa se je udeležila 
vsa Maistrova družina ter številni Ma-
istrovi borci.

»Večer pred otvoritvijo je bilo na Za-
vrhu veliko ljudi. Čistili in pripravljali 
so oder, da se je lahko drugi dan ple-
salo. To je res bilo veselje in bilo je 
veliko ljudi. Takrat sem dejala, da ni-
koli več ne bo kaj takega na Zavrhu, 
in tudi nikoli več ni bilo,« se spominja 
Katica.

Ob koncu najinega pogovora sem jo 
vprašal, kakšen je njen pogled na ge-
nerala Maistra in če se dovolj zaveda-
mo njegovih dejanj in ali ima Maister 
pravo mesto v slovenski zgodovini. 
Po krajšem premisleku je odgovori-
la: »Mislim, da ne. Z lepšimi očmi bi 
morali gledati na njega. Meni se zdi, 
da so ga v preteklosti bolj spoštovali.«

Mislim, da ga na Zavrhu zelo spo-
štujejo, saj so leta 1982 odprli novi 
kovinski stolp, ker so prejšnjega lese-
nega zaradi dotrajanosti morali poru-
šiti. Prizadevni krajani so v nekdanji 
Stupičevi vili uredili spominsko sobo. 
Vsako leto se ga spomnijo s tradicio-
nalnimi Maistrovimi dnevi, ki so po-
stali stalnica na Zavrhu. Tem dnevom 
je svojevrsten pečat do jubilejnih 25. 
Maistrovih dni leta 2010 dajala tudi 
Katica Lešnik, ki je bila preprosta in 
pokončna ženska. Kljub temu, da ji 
življenje ni prizanašalo, je ostala zve-
sta Zavrhu in slovenskogoriški zemlji. 
Tu si je ustvarila družino in rodila tri 
otroke. Vse življenje je delala in ve-
dno je našla čas tudi za društveno 
življenje. Čeprav, kot je dejala sama, 
ji branje nikoli ni šlo gladko od rok, je 
pa ljubila slovensko zemljo in ji ostala 
zvesta. Če Rudolf Maister ni bil uspe-
šen pri učenju branja, pa je zagotovo 
mladi deklici Katrci, kot jo je klical, 
vcepil ljubezen in odgovornost do 
slovenske zemlje, kar nam velikokrat 
manjka, da bi bolj smelo zakorakali 
po poti aktivnega državljana, ki mu 
ni vseeno, kaj se dogaja okrog njega.



12

Od leve: vojni kurat Rant, kapetan Sedlaček, Helena Thaler, general Maister, major Asskerst, 
župan Franjo Thaler

Fotografija originalnega vpisa: (Kdor živi za 
narod svoj in hodi po njegovih svetih potih - 
je mož, ki ga bo gotovo narod upošteval. Št. 
Ilj 9. marca 1919. Rudolf F. Maister gn)

General Rudolf Maister v Šentilju
Bruno Jelenko

Bruno Jelenko

G eneral Rudolf Maister je 9. 
marca 1919 med ogledom 

nastajajoče državne meje med Re-
publiko Avstrijo in Kraljevino SHS 
obiskal Franja Thalerja, vinogra-
dnika in slovenskega župana Šen-
tilja v bojih za severno mejo pred 
prvo svetovno vojno. V zahvalo za 
njegovo narodno delovanje mu je 
v hišno spominsko knjigo vpisal 
posvetilo: 

K met Anton Hauc je bil sloven-
ski župan v slovenskem Cer-

šaku 34 let, od 1881 do 1915, ko se 
je smrtno ponesrečil pri streljanju 
z možnarjem proti toči. S svojim 
kremenitim značajem, preudarnim 
nastopanjem in pametno besedo 
je skoval trdno in narodnozavedno 
vaško skupnost, ki je kljubovala 
vsem viharjem ponemčevanja in 
ostala močna trdnjava slovenstva 
na severni jezikovni meji.

V Avstriji so leta 1859 prvič volili 
župane in občinske svete. Ob-
čine v šentiljski župniji so bile 
upravno vezane v okraj Špilje 
(Spielfeld). Prvi župan v Ceršaku 
je bil do smrti leta 1881 Slovenec 
Franc Samec.

Njegov naslednik Anton Hauc, 
izobražen, široko razgledan in 

Posvetilo odkriva generalovo vre-
dnoto narodnega voditelja. Udejanil 
jo je v odločilnem trenutku sloven-
ske zgodovine. 

Praznik Občine Šentilj
Občina Šentilj je leta 1996 rojstni 
datum generala Rudolfa Maistra, 29. 
marec 1874, privzela za svoj praznik.

Anton Hauc - slovenski župan v Ceršaku 
Ob 100-letnici njegove smrti

med vaščani priljubljen župan, 
je bil vedno soglasno izvoljen 

kot edini kandidat na edini, slo-
venski listi. Dejaven pa je bil tudi 
v župniji in širšem štajerskem 
območju. V Šentilju je bil med 
ustanovitelji in odborniki Kmeč-
kega bralnega društva (1892), 
Kmečke hranilnice in posojilnice 
(1898), Političnega in gospodar-
skega društva zahodnih Sloven-
skih goric (1898) in Slovenskega 
doma (1910). Z Jožefom Reier-
jem sta bila leta 1896 delegata za 
volitve poslancev v deželni zbor 
v Gradcu. Vsa leta županovanja 
je bil član krajevnega šolskega 
sveta v Šentilju, tri leta tudi nje-
gov predsednik. 

Kot vzoren katoličan je bil dolga 
leta cerkveni ključar. Vaščanom 
je bil zgled tudi na gospodar-

Maister in njegovi borci
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Razglednica, Ceršak pred letom 1918
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skem področju, saj je med pr-
vimi obnovil po trsni uši uničen 
vinograd in nato gojil trto na nov 
način, okrog leta 1898 pa je že 
imel mlatilnico na ročni pogon, 
slamoreznico in sadni mlin.

Anton Hauc - rešitelj slovenske 
šole v Šentilju

Šentilj je dobil šolo v mežnariji 
leta 1787, šentiljski farani pa so 
leta 1869 blizu cerkve zgradili in 
ustanovili slovensko šolo. Nemci 
so jo hoteli leta 1896 združiti v 
nemško šolo, ustanovljeno leta 
1889, kar pa so jim z glasovanjem 
preprečili tudi vsi Ceršačani.

Nemci so nato leta 1910 v Cerša-
ku zgradili slovensko šolo (zdaj-
šnja pošta), v katero pa Cerša-
čani, da ne bi »padla« slovenska 
šola v Šentilju, niso vpisali svojih 
otrok. Ti so še naprej po slabih 
kolovozih hodili v Šentilj. V šolo 
so Nemci zato vpisali otroke iz 
graške sirotišnice, ki so jih na-
stanili pri revnih družinah. Pri 
gradnji šole krajani niso hoteli 
sodelovati. Šentiljski Nemci so 
se županu Antonu Haucu kruto 
maščevali 8. septembra 1910. Ko 
je šel mimo nemške šole in nem-
škega doma (potem zdravstveni 
dom) na odprtje Slovenskega 
doma, so ga polili s straniščnico.

Ceršak po Antonu Haucu

Občinski odbor z županom Jo-
žefom Reiterjem je med prvo 
svetovno vojno decembra 1917 
prvi na našem območju sprejel 
izjavo v podporo majniški de-
klaraciji za ustanovitev jugoslo-

vanske države v Avstro-Ogrski 
monarhiji, dekleta in žene pa so 
v Ceršaku in Selnici zbrale 588 
podpisov podpore deklaraciji. 
Generalu Rudolfu Maistru se je 
ob koncu prve svetovne vojne in 
razpadu Avstro-Ogrske monarhi-
je novembra 1918 iz Ceršaka in 
Selnice pridružilo trinajst borcev.

Ohranjanje zgodovinskega 
spomina

Občina Šentilj je Antonu Haucu 
ob 80-letnici bojev za severno 
mejo na njegovem domu v Cerša-
ku 38 (sedaj bivališče Olge in Iva-
na Ula) postavila spominsko obe-
ležje. Ob lanskem dnevu Rudolfa 
Maistra smo pri obeležju počastili 
100-letnico njegove smrti.

Maister in njegovi borci
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Franc Svetelj 

Z adnji lanski Maistrov večer, 
med tistimi, ki so bili name-

njeni Maistrovim sodobnikom in 
potekajo v Maistrovi rojstni hiši v 
Kamniku v organizaciji Medobčin-
skega muzeja Kamnik, je bil lanski 
oktobrski večer posvečen Mai-
strovemu sodobniku,nekdanjemu 
podpredsedniku Narodnega sveta 
za Štajersko, dr. Franju Rosini.

Na pogovor so povabili njegova 
vnuka, dr . Alenko Šelih, zaslu-
žno profesorico na Pravni fakul-
teti Univerze v Ljubljani in člani-
co SAZU ter njenega brata dr. 
Andreja Rosina, dr. metalurgije 
in nekdanjega predavatelja na 
(nekdanji) Fakulteti za naravo-
slovje in tehnologijo Univerze v 
Ljubljani.

Dr. Franjo Rosina se je v sloven-
sko zgodovino vpisal zlasti po 
dveh svojih dejanjih: leta 1918, 
po prevratu, je prvi slovenski 
vojski oziroma vojaškemu povelj-
stvu za Spodnji Štajer iz maribor-
ske posojilnice, katere načelnik je 
bil, namenil dva milijona kron in 
jo tem rešil pred propadom. Kot 
podpredsednik Narodnega sveta 

Na kamniškem Maistrovem večeru 

O portretu dr. Frana Rosina,  
Maistrovega sodobnika  

za Štajersko je prav takrat podprl 
za slovenstvo usodno Maistrovo 
poimenovanje za generala. Zgo-
dovinar dr. Marjan Toš ga je v 
svojem članku takole označil: dr. 
Fran Rosina – trden Slovenec in 
pošten rodoljub, pokončni sokol 
in Maistrova desna roka. Večina 
slovenskih zgodovinarjev meni, 
da Maistru brez dr. Rosine ne bi 
uspelo obdržati slovenskega Ma-
ribora in velikega dela vzhodne 
Slovenije.

Z uglednima gostoma se je po-
govarjala Alenka Juvan, ki v okvi-
ru Medobčinskega muzeja Ka-
mnik skrbi za muzejsko zbirko v 
Maistrovi rojstni hiši.

Čeprav svojega deda osebno ni-
sta poznala, umrl je namreč leta 
1924, sta vnuka zbrala veliko gra-
diva in znanja o njem. Med pogo-
vorom smo slišali, da danes Slo-
venci o dr. Rosini kot domoljubu 
in Maistrovem sodobniku malo 
vemo: pa naj bo to v Ljubljani ali 
v Mariboru, kjer ima Rosina svo-
jo ulico; tudi učenci bližnje šole 
v anketi niso znali odgovoriti na 

vprašanje, kdo je bil Rosina, po 
katerem je poimenovana ulica.

Dr. Rosina je bil rojen 29. sep-
tembra 1863 v Šmartnem pri Li-
tiji, umrl pa je 15. oktobra 1924 
na Dunaju. Pravo je leta 1888 
doštudiral na Dunaju in leta 1891 
doktoriral v Gradcu. Kot odve-
tnik je služboval v Novem mestu 
in Celju, v Ljutomeru in Mariboru 
pa je imel lastni odvetniški pisar-
ni. Bil je med ustanovitelji Soko-
la v Novem mestu, v Ljutomeru 
in v Mariboru, v zadnjih dveh je 
bil starosta Sokola. V Mariboru 
je bil tudi predsednik Čitalnice 
in v letih 1905 do 1924 načelnik 
posojilnice. Že leta 1896 je bil iz-
voljen za poslanca v štajerskem 
deželnem zboru. V prevratnih 
letih je dr. Fran Rosina kot pod-
predsednik Narodnega sveta za 
Štajersko skupaj s predsednikom 
Karlom Verstovškom z odločno-
stjo veliko pripomogel k uspehu 
generala Maistra. Za potrebe 
Maistrove vojske je zagotovil 
dva milijona kron in tudi sicer 
vsestransko podpiral akcijo za 
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Matjaž Brojan: Čarni svet mojih prabesed

Matjaž Brojan, upokojeni dolgo-
letni radijski novinar, dopisnik 

s kamniško-domžalskega območja 
in član uredniškega odbora naše-
ga glasila, je pred dnevi svoji zbirki 
knjig in zapisov dodal še knjigo, s 
katero dopolnjuje vedenje o svo-
jem delu na področju najstarejših 
zapisov slovenske pisane besede.
Dokumenti slovenskega pismenstva 
v rezbarjevi podobi je svojo zadnjo 
knjigo podnaslovil avtor, raziskovalec 
korenin slovenske pisane besede, ob-
čudovalec ljudskega izročila, ki svoja 
odkritja prenaša z rezbarjenjem v 
lipov les…vsebujejo prevode konkre-
tnega besedila na vsaki tabli v sodob-
ni slovenščini.

Zakaj prav v lipov les? Zato, ker so 

Franc Svetel

lipe njegov dom, njegovo pribeža-
lišče in njegov kujavnik, kamor se 
zateče pred viharji vsakdana, zato, 
da bi spet vstopil v preteklost ali v 
zgodbo, ki je nemara iz prihodnosti 
…,je v predgovoru O lipah, ki šele-
stijo prve slovenske besede, zapisal 
akademski kipar Jure Smole.
Potem, ko mu je bilo leta 2003 dano 
obiskovalcem prebirati Brižinske 
spomenike v NUK-u, je nekaj let 
pozneje v istih prostorih razstavil 48 
tabel svojih Brižinskih spomenikov v 
žlahtni lipovini.

Ko se sprehodiva skozi njegove 
sobe, polne arhivskega gradiva, več 
kot 600 fasciklov, številnih kaset s 
posnetki njegovih radijskih oddaj 
(na polici zavzema vidno mesto 

1. Matjaž Brojan pred v lesu upodobljenem 
Brižinskem spomeniku, ki ima vidno mesto v 
njegovi bogati zbirki.

slovensko Štajersko in Maribor 
. Zato so ga mnogi imenovali 
»Maistrova desna roka«, je med 
drugim zapisal zgodovinar Mar-
jan Toš. Časopis za zgodovino in 
narodopisje Maribor 2009)

V zanimivem pogovoru, ki ga je 
voditeljica Juvanova zelo dobro 
pripravila, smo slišali tudi, da je 
bil dr. Rosina odličen govornik 
in velik domoljub. Zelo je odme-
val njegov govor 28. junija 1914 
v Rušah, ki je slučajno sovpadal 
z dnem atentata na nadvojvodo 
Franca Ferdinanda in njegovo 
ženo v Sarajevu. Avstrijci so Rosi-
no obtožili veleizdaje; nekaj časa 
je bil zaprt, nato pa so ga oprostili.

Med ljudmi je bil Rosina zelo pri-
ljubljen, kar se je pokazalo tudi 
ob njegovi 60-letnici, ko so mu 
mariborski sokoli priredili lep 
koncert sredi Maribora.

Tudi tokrat so ljubitelji Maistrovih 
večerov do kraja napolnili skro-
mne prostore Maistrove zbirke v 

Kamniku; nekateri udeleženci so 
morali pogovor poslušati kar sto-
je v sosednjem prostoru.

Zato bi verjetno kazalo razmisliti 
o možnosti, da bi občina prido-
bila v najem ali dokupila še sose-
dnji prostor v pritličju Maistrove 
hiše, ki je sedaj neizrabljen.

Opomba: Na podlagi tega raz-

mišljanja je nastala pisna pobuda 
upravnemu odboru DGM Kamnik, 
ki je oblikoval predlog za začetek ak-
tivnosti za pridobitev dodatnih pro-
storov v pritličju Maistrove rojstne 
hiše in ga posredoval občinskemu 
svetu. Ta je v okviru proračunske 
razprave za leto 2016 pobudo spre-
jel in za leto 2016 zagotovil začetna 
sredstva za ta namen.
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Verzi Prešernove Zdravljice so se preselili na 
lipovino.

tudi njega za namenita Nagra, težak 
magnetofon, ki so mu ga na Radiu 
poklonili ob njegovem jubileju), 
spregovoriva o začetkih njegovega 
raziskovanja naše prvobitnosti:

»Kot mlad učitelj slovenščine sem 
se takrat začel ukvarjati z zgodovi-
no našega jezika, kar me je vodilo 
v raziskavo in branje teh starih pra-
tekstov. Ko sem jih začel prebira-
ti, sem spoznal, da je to nekaj po-
membnega; zrasla mi je samozavest 
o slovenstvu, zavedel sem se kore-
nin našega jezika in kulture, ki sega-
jo daleč v zgodovino, kar pomeni, 
da so prve slovenske besede zapisa-
ne pred tisočletjem, verjetno živele 
že nekaj stoletij prej. Ko sem skočil 
v to vodo, mi je bilo veliko veselje, 
da sem v tej vodi začel plavati. In ker 
sem pred tem že dolga leta rezbaril, 
sem začel razmišljati o tem, da bi te 
besede vrezal v lipov les.«

Zakaj lipe? Na to odgovarja aka-
demski kipar Jure Smole v predgo-
voru Matjaževe knjige Čarni svet 
mojih prabesed:

» Zato, ker so lipe njegov dom, nje-
govo pribežališče in njegov kujav-
nik, kamor se zateče pred viharji 
vsakdana, zato, da bi spet vstopil v 
preteklost ali v zgodbo, ki je nemara 
iz prihodnosti.«

Matjaž nadaljuje zgodbo o svojem 
delu:

»Zato sem začel te slovenske bese-
de vrezovati v veliko ploščo; ko sem 
začel prebirati prve slovenske zapi-
sane besede, se mi je pokazalo kot 
velika danost oziroma dragocenost. 
To se je preneslo name in začel sem 
premišljevati o njihovi sporočilnosti, 
zato se je ta predmetnost preselila v 

moj duhovni svet. Kar naenkrat sem 
začutil, da sem velik obdarjenec, in 
ta občutja so me gnala naprej dolga 
desetletja. Na koncu sem hotel vse, 
kar sem v teh desetletjih ustvaril, po-
kazati javnosti. To sem počel na več 
kot 40 samostojnih razstavah, med 
drugimi tudi v NUK-u leta 2003.«

Rezbarsko delo je naporno; prav nič 
lahko se ni dolge ure in leta sklanjati 
in z dletom vrezovati v les črko za 
črko …

 »Pri tem fizičnem delu sem se tudi 
sproščal in v njem utopil svoje trav-
me, ki sem jih doživljal, jih tako nev-
traliziral. Rezbarjenje mi je postalo 
hobi, pa ne samo to, je tudi nagrada 
za odločitev zanj. 

Pred dvema mesecema sem bral 
iz Brižinskih spomenikov, ki so jih 
Nemci posodili NUK-u koroškim 
izobražencem, to knjigo vseh knjig 
za Slovence. Zahvaljujoč temu delu 
sem, lahko rečem, postal nekak ve-
dežnik o tej zgodovini, zato sem 
svoji knjigi dal naslov Čarni svet mo-
jih prabesed. Ta svet je dragocen, le 
mi se te dragocenosti ne zavedamo. 
To je bilo zame veliko domoljubno 
dejanje, ki me je sicer precej stalo, 
vendar pa me je tudi obdarilo.«

In kako avtor gleda na odnos Slo-
vencev do naših izvirov slovenstva?

»Po moje bi moral vsak slavist otro-
kom v šoli pokazati te besede, ven-
dar za to ni zanimanja ne v šolah ne 
v drugih ustanovah. To tudi kaže na 
stopnjo slovenskega samozaveda-
nja.

Kot nekdanji radijski novinar sem 
zelo žalosten, ko opazujem, deni-
mo, kako samozaničujoče delajo 
s slovensko pesmijo na radiu. Slo-
venske zborovske glasbe na Radiu 
Slovenija sploh ni več. Podobno je 
tudi z narodno zabavno glasbo. To 
samozaničevanje nas ugonablja. 
Drugi evropski narodi, še zlasti bal-
kanski, ravnajo z narodno glasbo 
povsem drugače. To je pri njih te-
melj samozavedanja in ponosa, mi 
pa se tega sramujemo. Črnogorci, 
recimo, imajo le gusle, a poglejmo, 
kako ob njih uživajo!
Na to naše samozaničevanje je opo-

zarjal že France Prešeren.«

Ko sva že pri Prešernu, je treba po-
vedati, da je Brojan na rdeče lesene 
ploskve preselil tudi Zdravljico.

Na nekem obisku pri teti v Vrhovljah 
pri Lukovici je pred vhodom v hlev 
ugledal zapuščeno staro kmečko 
skrinjo brez pokrova, na kateri je 
pod poslikavo našel letnico 1844, 
to pa je letnica »rojstva« Prešernove 
Zdravljice.

»Obšla me je zamisel, da bo ta skri-
nja zavetje, zatočišče in dom moje 
Zdravljice v lesu. Sklenil sem, da čim 
prej uresničim visoko slovensko pe-
sem človečnosti in bratstva vseh ljudi 
v lesu. Rečeno, storjeno, četudi ne 
lahko in ne brez velikega napora.«

In tako danes v Matjaževi bogati 
zbirki občudujemo na 23 lipovih 
deskah, prebarvanih z barvo iz droži 
rdečega vina (saj Zdravljica vendar 
poje tudi o vinu), Prešernovo Zdra-
vljico po rokopisu, ki ga hrani Naro-
dni muzej v Ljubljani.

»Moje rezbarsko delo naj bo torej 
majhen poskus, da bi čim več ljudi 
ozavestilo globino vseh sporočil, ki 
jih France z Vrbe s pesmijo zapušča. 
Če bi vedel, da sem v tem uspel, bi 
bil za svoje več kot dvajsetletno delo 
neizmerno poplačan,« je na koncu v 
svoji knjigi zapisal Matjaž Brojan.

Lahko mu pritrdimo, da je tudi s 
svojim neumornim zapisovanjem 
temeljnih dokumentov o začetkih 
slovenstva storil veliko domoljubno 
dejanje in s tem po svoje prispeval k 
narodnostnemu ozaveščanju seda-
njih in prihodnjih rodov.
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VSlovenjegoriškem društvu 
General Maister smo leto 

2015 (od zadnjega zbora član-
stva) preživeli nadvse aktivno. 
Na zboru članstva februarja 2015 
se je v naše vrste včlanilo šest no-
vih članov.
V letu 2015 smo imeli sedem re-
dnih sej UO in NO ter dve seji 
članstva. Udeleževali smo se 
skupščin sosednjih društev v na-
šem kraju, v naši občini, skupšči-
ne društva General Maister Ptuj in 
skupščine ZDGM.
Aprila smo sodelovali v vseslo-
venski čistilni akciji, udeležili smo 
se proslave ob spominskem dne-
vu Mestne občine Maribor.
Aktivno smo se vključili v projekt 
ponatisa slikanice o Generalu Ru-
dolfu Maistru, ki so jo v letu 2014 
napisale učenke naše osnovne 
šole dr. Franja Žgeča Dornava; 
odlično se je uveljavila na osnov-
nih šolah po vsej Sloveniji in na-
njo smo zelo ponosni. Mentor 
pri nastanku knjige je naš član, 
učitelj zgodovine in zemljepisa na 
omenjeni osnovni šoli, prof. Aleš 
Marđetko.
Junija nam je v sklopu občinskega 
praznika občine Dornava na Po-

Na redni letni skupščini članstva SDGM 2016 smo 
povzeli aktivno dogajanje društva v preteklem letu 
Martina Horvat

lenšaku ob spominskem obelež-
ju generala Maistra v parku pred 
cerkvijo uspelo prvič organizirati 
prireditev »Petje slovenskih pesmi 
pod lipo«, na kateri je sodelovalo 
pet pevskih sestavov, ki delujejo 
v naši občini. Vsi se povabilu žal 
niso mogli odzvati. Prireditev je 
bila lepo obiskana, lepo sprejeta 
in s tradicijo bomo zagotovo na-
daljevali.
V oktobru smo sodelovali na 6. 
tradicionalnih društvenih igrah 
in med devetimi sodelujočimi 
društvi osvojili odlično 2. mesto. 
Srečanje, ki je bilo zaradi slabega 
vremena v prostorih gasilsko-kul-
turnega doma, zaradi tega ni bilo 
nič manj prijetno in družabno, 
prav nasprotno.
V novembru, ob državnem prazni-
ku Rudolfa Maistra, smo skupaj z 
osnovno šolo pripravili proslavo 
v vaški kulturni dvorani v Dorna-
vi. Po lepo izvedenem kulturnem 
programu je bila predstavitev 
nove knjige naših osnovnošolk z 
naslovom »Ljubezenske skrivnosti 
dvorca Dornava«, katere mentor 
je bil prof. Aleš Marđetko.

Štirideset članov društva se je 
skupaj z delegacijo osnovne 
šole Dornava udeležilo državne 
proslave ob prazniku Generala 
Maistra v Celju.
Ob koncu leta, natančneje pred 
božično-novoletnimi prazniki, 
smo člani SDGM v cerkvi Ma-
rijinega obiskanja na Polenšaku 
postavili jaslice, božična dreve-
sca in okrasili cerkev. Po tradiciji 
nam je pripadla tudi pogostitev 
župljanov na novega leta dan 
pred cerkvijo.
Za nami je že zbor članstva za 
letošnje leto in znova se vese-
limo petih novih članov, novih 
načrtov, novih izzivov, ki jih bo 
prineslo leto.
Velika želja članov in domolju-
bov v SDGM je, da bi osrednja 
državna proslava ob prazniku 
generala Maistra v letu 2016 
potekala pri nas, v Dornavi. Z 
dobrim sodelovanjem z lokalno 
skupnostjo in z Zvezo društev 
General Maister nam bo to za-
gotovo uspelo. 

Avtorice knjige o Generalu Maistru z mentor-
jem prof. Alešem Marđetkom Nastopajoči na prireditvi »Petje slovenskih pesmi pod lipo«
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Domoljubje

KOMISIJA KOORDINACIJSKEGA ODBORA VETERANSKIH IN 
DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ OBČINE KAMNIK JE V ZVEZI S 
3. NAGRADNIM NATEČAJEM, KI JE POTEKAL POD NASLOVOM 
– literarni del »DOMOLJUBJE V PESMI ALI PROZI« in likovni del 
»LJUBEZEN DO NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE«, 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

V skladu s sklepi Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljub-
nih organizacij občin Kamnik in Komenda, ki ga sestavljajo Društvo 
generalMaister Kamnik, Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Kamnik-Komenda, Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana odbor Kamnik, 
Zveza slovenskih častnikov Kamnik-Komenda (v nadaljevanju KOV-
DO), je Komisija potrdila naslednje nagrajence

3. nagradnega natečaja
Ožji izbor je Komisija KOVDO opravila 4. 2. 2016 in 10. 2. 2016 na 
podlagi prispelih literarnih in likovnih del učencev za 2. in 3. triado 
OŠ občine Kamnik in občine Komenda.

Skladno z razpisom smo izbrali naslednja najboljša dela na likovnem 
in literarnem področju 2. in 3. triade.

OBČNA KAMNIK 
Tekmovali so na likovnem in literarnem področju 2. in 3. triade:
• za likovno področje, 2. triada: 
 Maks Pucer, 4. a razred OŠ Toma Brejca, mentorica Lea Zbičajnik
• za likovno področje, 3. triada:
 Elona Nerjovaj, 8. r. OŠ Marije Vere, mentorica Irena Zagožen
• za literarno področje, 2. triada:
 Luka Vettorazzi, 4. razred, OŠ Stranje, mentorica Mira Papež
• za literarno področje, 3. triada:
 Eva Lap, 8. b. razred OŠ Toma Brejca, mentorica Katarina Zore

OBČINA KOMENDA 

Tekmovali so na likovnem in literarnem področju 2. triade:
• za likovno področje, 2. triada:
 Maruša Korbar, 5. c razred, mentorica Andreja Črtanec 
• za literarno področje, 2. triada:
 Mark Resnik, 5. b razred, mentorica Marjeta Kuhar 

Predsednik komisije KOVDO

Rudolf Pfajfar, l. r.



19

Domoljubje

ljubezen do doma, domovine, na-
roda. Kako bi se imenovala moja 
domovina, če Rudolfu Maistru s 
srčnim vodenjem in bojem ne bi 
uspelo priboriti severnega dela Slo-
venije? Verjetno bi ta spis pisala v 
nemščini. Da, ponosna sem na to, 
da je moja domovina Slovenija. Je 
domoljubje tudi ponos do del naših 
pesnikov in pisateljev?
Simon Gregorčič, Ivan Tavčar, Fran-
ce Prešeren, Miško Kranjec in mno-
gi drugi znani književniki so bili 
veliki domoljubi. V svojih delih opi-
sujejo in opevajo lepote Slovenije, 
deroče in močne reke, visoke gore, 
mogočne gozdove in prijazne ter 
dobrosrčne ljudi. Njihova ljubezen 
do domovine je bila prava in iskre-
na, naj bo takšna tudi naša.
Sprehodim se vse tja do naše hi-
mne, Zdravljice, ki nam jo je po-
klonil France Prešeren. Ob njej vsi 
ponosno vstanemo, glave pa, po-
nosno kot pavi, držimo pokonci. 
Ne, ni nas sram, da smo Slovenci, ki 
živimo v majhni, a najlepši državi v 
osrčju Evrope.

Domoljubje
»… se s hribov v daljavo za-
zrem, prek gričev, dolin, gora, 
v daljavi še morje uzrem, kje 
lepše je kot doma?«
V mislih se sprehodim do za-
četkov slovenstva, Primoža Tru-
barja, do enotnosti, domoljubja 
vseh Slovenk in Slovencev, do 
časov, v katerih je vsakomur 
njegova država še nekaj pome-
nila. Do otroštva naših babic 
in dedkov, ki so se kot majhni 
otroci brezskrbno igrali na trav-
nikih. Nato je prihrumela vojna. 
Veliko ljudi se je zvesto borilo 
za svojo domovino in dom. Zdi 
se mi, da je takrat domoljubje 
gorelo v njihovih srcih.
Sprehodim se do pomembnih 
Slovencev–pesnikov, pisateljev, 
poveljnikov … 
Nekega dne sem se zazrla v 
ogromno silhueto Rudolfa Ma-
istra, ki stoji pred njegovo roj-
stno hišo na Šutni v Kamniku. 
Pomislila sem, da je s to veli-
kostjo prikazana njegova ne-
izmerna veličina - neizmerna 

Zavedam se, da mlajše gene-
racije danes domoljubja ne ra-
zumejo tako, kot so ga včasih. 
Mislim pa, da je vsak človek 
domoljuben na svoj način, ne 
glede na to, da živimo v različ-
nih državah, govorimo različne 
jezike in imamo različno kultu-
ro. Domoljubje je tudi to, da se 
ljudje zavzamemo drug za dru-
gega, da s Prevcem in drugimi 
športniki trepetamo in se vsi 
veselimo ob njihovih uspehih in 
zmagah. Velika domoljubnost 
Slovencev se je pokazala tudi v 
prizadevanjih za osamosvojitev 
in nastanek neodvisne in demo-
kratične Republike Slovenije.
Ponosna sem, da sem Sloven-
ka in se s Slavkom Avsenikom 
popolnoma strinjam: »Povsod, 
kamor seže pogled, lepota za-
sanjana, kje je najti še lepši je 
svet, kje lepše je kot doma.«

Eva Lap, 8. b
OŠ Toma Brejca, Kamnik

Elona Nerjovaj
8. razred 
OŠ Marije Vere
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Tone Pavček je bil velik domo-
ljub, ki je svojo ljubezen do Slo-
venije izrazil v mnogih svojih de-
lih, med drugim tudi v knjigi Juri 
Muri po Sloveniji. Pesnik je prvič 
Jurija Murija poslal v Afriko, kjer 
je spoznal, da črnci niso umaza-
ni. Tam se spoprijatelji z divjimi 
živalmi, ki jih obišče v drugi knji-
gi, spozna pa tudi Bonga. V tre-
tjem delu Juri in Bongo, ki mu je 
kot brat, potujeta po Sloveniji.
Juri in Bongo sta med potepa-
njem in raziskovanjem Slovenije 
prišla tudi v Kamnik. Zavila sta 
proti Malemu gradu, da bi po-
gledala, kje v zidu se vidi Vero-
nikina pest. Nenadoma pa je k 
njima pristopila pol žena in pol 
kača. Sprva sta se prestrašila, 
nato pa prisluhnila njeni pripo-
vedi. Takole pravi pripovedka:
»Bila sem kamniška grofica, 
ko je k meni prišel star berač 
prosit miloščino. Zelo sem se 
razjezila in mu rekla, da se 

Domoljubje v pesmih Toneta Pavčka ... ali 
Juri, Bongo in Veronika se pogovarjajo o slovenskih simbolih

razšli, so ugotovili, da imata 
obe pripovedi skupno točko: 
grb. Triglav je del slovenskega 
grba, Veronika pa je v kamni-
škem grbu.
Knjiga Juri Muri po Sloveniji me 
je pritegnila zato, ker sta mi 
Juri in Bongo zelo podobna. 
Rada raziskujeta nove kraje in 
iščeta nove dogodivščine. Knji-
ga mi je bila všeč, čeprav neka-
terih besed nisem razumel, ker 
je pesniški jezik včasih težko 
razumljiv. Z vsakim branjem 
mi je bilo lažje. Užival sem ob 
tem, kako je Pavčku z besedo 
uspelo pričarati slovenske kra-
je. Presenetilo me je, da je av-
tor na koncu knjige poslal Juri-
ja in Bonga v šolo in vpletel še 
ljubezen. Zato bom prebral še 
zadnjo knjigo o Juriju in Bongu, 
ki gresta po srečo.

Luka Vettorazzi, 4. razred 
OŠ Stranje

raje pri priči spremenim v kačo, 
kakor da bi mu dala en sam kraj-
car. V tistem trenutku sem se 
spremenila v pošast. Še danes 
obžalujem svoje besede in ča-
kam dečka sedmih let, ki ni storil 
še nobenega greha, da me reši.« 
Ker je bila Veronika žalostna, sta 
jo hotela razveseliti, zato sta ji po-
vedala prigodo o njuni odpravi na 
Triglav. 
Zgodaj zjutraj sta krenila s Poklju-
ke proti Triglavu. Tik pod vrhom se 
jima je pridružil Jakob Aljaž, ki je 
v preteklosti kupil vrh Triglava in 
na njem postavil stolp. Tam so se 
odpočili in uživali v razgledu vse 
do morja. Aljaž ju je naučil zapeti 
pesem O, Triglav moj dom, ki jo je 
nekoč sam uglasbil. Nato sta se od-
pravila proti Bohinju, vendar ju je 
na poti ujel dež, zato sta se izgubi-
la. Bongo je padel in si poškodoval 
glavo, a sta s pomočjo orla srečno 
prispela v dolino. 
Preden so se Veronika in fantiča 

Maks Pucer
4. a razred 
OŠ Toma Brejca
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Maruša Korbar
5. c razred 

Domoljubje

Domovina

Domovina je lepa kot cvet,
če vidiš v njej svet.
Nič ni lepše od tebe, domovina,
saj postala si že zgodovina.

Tvoje srce je kot trta,
saj si dostikrat prezrta.
Nikoli te ne bom zapustil,
domovina moja.

Avtor: Mark Resnik, 5. b
Mentorica: Marjeta Kuhar
OŠ Komenda- Moste
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Prekmursko društvo general Maister 
tik pred ustanovitvijo
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Marjan Farič

K ot smo nedolgo tega že za-
pisali v tem glasilu, je ideja o 

ustanovitvi društva, ki bi ohranjalo 
in negovalo spomin na zgodovin-
sko delo generala Rudolfa Maistra 
in njegovih borcev za severno mejo, 
vzniknila tudi na območju Murske 
Sobote. 
Če se je ideja o ustanovitvi društva 
sprva zdela nekoliko negotova in od-
daljena, lahko sedaj z veseljem zapi-
šemo, da so priprave za ustanovitev 
novega prekmurskega društva gene-
ral Maister končno prešle v sklepno 
fazo. 
Iniciativni odbor, ki ga sestavljajo 
magister evropskega prava Marjan 
Farič, upokojeni višji policijski sve-
tnik, mag. zgodovinskih znanosti 
Bernarda Roudi, in dr. Alojz Šteiner, 
upokojeni generalmajor slovenske 
vojske, se je začel sestajati v začetku 
letošnjega leta. Že sestava odbora, 
predvsem strokovni in osebnostni 
profil njegovih članic in članov, iz-
kazuje željo po vključevanju kar 
najširše javnosti, predvsem pa željo 
po vključevanju in združevanju vseh 
tistih prekmurskih domoljubov, ki so 
pomembno prispevali k nastanku 
slovenske države ter k napredku in 
blaginji lokalne skupnosti. S svojim 
osebnim zgledom bodo nedvomno 
prispevali k prepoznavnosti društva 
v kar najširšem okolju. 
Poleg pridobivanja potencialnih no-
vih članov je bila najpomembnej-
ša naloga odbora doslej priprava 
osnutka statuta društva ter oblikova-
nje programskih usmeritev. Ob upo-
števanju nove zakonodaje, ki ureja 
delovanje društev, je bilo treba sicer 
dokaj ohlapne in splošne statutarne 
določbe prilagoditi posebnostim lo-
kalnega okolja in potrebam društva. 
Iniciativni odbor je za učinkovitejše 
izvajanje programskih nalog društva 
predvidel oblikovanje stalnih ali ob-
časnih odborov. Stalni odbori so štir-

je. Njihova dejavnost je soodvisna 
in se tesno prepleta v celoto, vendar 
je po našem mnenju zaradi zaokro-
ženosti določenega področja nujna 
ožja programska osredotočenost v 
okviru posamičnega odbora. 
Odbor za vzgojno-pedagoško de-
javnost bo skrbel predvsem za 
vzgojno delo z mladimi. Iniciativni 
odbor namreč meni, da je prav to 
področje eno temeljnih poslanstev 
društva, saj je razvijanje vezi z mlaj-
šo populacijo vitalnega pomena za 
spodbujanje domoljubja med mladi-
mi, za splošno rast in negovanje po-
zitivnih vrednot ter neprecenljiva na-
ložba v razvoj njihove državljanske 
ozaveščenosti. Po našem mnenju 
društvo lahko uspešno zaživi le ob 
zadostnem dotoku mlajših članov. 
Odbor za zgodovinsko dejavnost bo 
osredotočen na raziskovalno dejav-
nost, na preučevanje zgodovinskih 
okoliščin in dejstev o življenju in delu 
generala Rudolfa Maistra, borcev za 
severno mejo ter drugih, predvsem 
prekmurskih zgodovinskih oseb in 
organizacij, ki so pomembno prispe-
vali h krepitvi narodne identitete. 
Odbor za kulturno in domoljubno 
dejavnost bo skrbel za spodbuja-
nje domoljubja in narodne zavesti. 
V njegovi domeni bo organizacija 
proslav in spominskih slovesnosti, 
zbiranje in priprava dokumentacije 
in finančnih sredstev za postavitev 
spomenikov in obeležij generalu 
Maistru, njegovim borcem in dru-
gim zaslužnim zgodovinskim oseb-
nostim ter postavitev in ohranjanje 
spominskih obeležij osebam in or-
ganizacijam, ki so pomembno de-
lovali v borbi za severno mejo, proti 
fašizmu in nacizmu in za samostojno 
Slovenijo. 
Odbor za informacijsko dejavnost 
bo skrbel za publicistično dejavnost 
društva, za medijsko prepoznavnost 
društva v lokalnem in širšem okolju 

in za povezave s sorodnimi organi-
zacijami. Posebna skrb delovanja 
tega odbora bo veljala spremljanju 
vprašanj, povezanih s slovenskim 
nacionalnim interesom in odzivnosti 
v smislu vzpostavljanja aktivnega dr-
žavljanstva.
Poleg pridobivanja novih potencial-
nih članov društva, kar je sicer stalna 
naloga iniciativnega odbora, nas v 
naslednjih dneh čaka evidentiranje 
kandidatov in oblikovanje kandida-
cijskih list za volitve v organe dru-
štva ter dopolnjevanje programa 
dela. Vse to bo omogočilo izpeljavo 
ustanovnega zbora društva in re-
gistracijo društva kar v najkrajšem 
času, predvidoma v naslednjih nekaj 
tednih. 
V bližnji prihodnosti nas čakajo po-
membne obletnice dogodkov, ki 
so mejniki v oblikovanju slovenske 
državnosti in v oblikovanju zavesti 
Prekmurcev kot dela slovenskega 
nacionalnega telesa in ozemlja. V 
obeleževanju teh dogodkov bo ob 
sorodnih društvih in organizacijah ci-
vilne družbe domoljubne program-
ske orientacije pomembno vlogo 
nedvomno imelo tudi novonastalo 
društvo. Seveda pa ustanovitev dru-
štva ni cilj sam po sebi, pravo delo 
nas čaka šele po njegovi ustanovitvi. 
Vsebinskih izzivov je nedvomno ve-
liko, časa pa ne prav na pretek.

Iz dela društev in zveze
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Ljubica Jelušič

N a seji dne 19. januarja 2016 
so se sestali predstavniki vseh 

članic koordinacijskega odbora: to 
so Zveza društev General Maister, 
Društvo za negovanje rodoljubnih 
tradicij organizacije TIGR Primor-
ske, Zveza združenj borcev za vre-
dnote NOB, Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije, Zveza vetera-
nov vojne za Slovenijo, Zveza slo-
venskih častnikov, Zveza policijskih  
veteranskih združenj SEVER, Zveza 
društev in klubov MORIS In Zveza 
civilnih invalidov vojn Slovenije. Vo-
denje koordinacije opravlja vsako 
leto druga organizacija;  v letu 2016 
bo za to odgovorna ZZB NOB. 
Koordinacija deluje kot neformalno 
združenje organizacij, ki nekatere 
svoje aktivnosti medsebojno uskla-
jujejo, izvajajo skupaj ali v podporo 
drug drugemu, zlasti pa usklajujejo 
svoje interese v primerih, ko se po-
vezujejo z državnimi institucijami, 
in ko želijo skupno poudariti svoja 
prizadevanja za spoštovanje domo-
ljubnih vrednot. Predstavniki orga-
nizacij so se dogovorili, da bodo se-
stavili skupen seznam prireditev in 
aktivnosti vseh članic KoDVOS-a, ki 
bo v pomoč pri dogovorih o skupni 
prisotnosti vseh članic na nekaterih 
glavnih prireditvah, hkrati pa bodo z 
njim seznanili predsednika Republike 
Slovenije, ko ga bodo obiskali. Prav 
tako načrtujejo obisk pri ministrici 
za obrambo ter pri načelniku Gene-
ralštaba Slovenske vojske. Članice 
pričakujejo, da bo spomladi vnovič 
organiziran sestanek na Ministrstvu 
za obrambo glede uresničevanja Pra-
vilnika o kriterijih za financiranje vete-
ranskih in domoljubnih organizacij, ki 
bo prvič v celoti uporabljen pri dolo-
čanju višine sredstev za delovanje teh 
organizacij v letu 2016. 

Članice KoDVOS-a podpirajo pouk 
domovinske vzgoje in aktivnega dr-
žavljanstva v šolah in drugih izobraže-
valnih institucijah, zato bodo prosile 
za sestanek na to temo pri ministrici 
za izobraževanje, znanost in šport. 
Dogovorjeno je bilo, da se bodo 
predstavniki članic udeleževali stro-
kovnih posvetov o vlogi Teritorialne 
obrambe in milice v procesih osamo-
svajanja, na posvetih o domovinski 
vzgoji, na posvetu o vojaški rezervi, 
sodelovali pa bodo tudi v javni raz-
pravi ob spremembah in dopolnitvah 
Zakona o obrambi. Članice menijo, 
da je treba javno podpreti zahteve 
po višjem obrambnem proračunu ter 
boljšem financiranju celotnega varno-
stnega sektorja v državi. 

Članice so izpostavile pomen skupne 
počastitve 31. spominskega pohoda 
na Triglav ter najpomembnejše sku-
pne prireditve vseh članic ob obe-
ležitvi svetovnega dneva miru (21. 
septembra) na vseslovenskem zboro-
vanju za mir pri Pomniku braniteljem 
slovenske zemlje na Velikem Cerju. 

Leto 2016 bo v znamenju obeleževa-
nja 25. obletnice osamosvojitve ter 
75. obletnice ustanovitve Osvobodil-
ne fronte, pomembne pa bodo tudi 
prireditve ob 26. obletnici ustanovitve 
Manevrske strukture Narodne zaščite 
ter začetka delovanja Republiškega 
štaba Teritorialne obrambe Republi-
ke Slovenije. Članice se bodo zavzele 
tudi za izboljšanje protokola ob Dne-
vu spomina na mrtve ob 1. novembru 
na ljubljanskih Žalah. Želijo si, da bi 
polaganje vencev potekalo skupaj 
z ministrstvoma za obrambo in no-
tranje zadeve in ob udeležbi Garde 
Slovenske vojske. Tako bo to poklon 
veteranov svojim mrtvim soborcem 
in tovarišem, brez udeležbe političnih 
strank. 

Med skupne aktivnosti sodi tudi na-
daljevanje prizadevanj glede ureditve 
statusa in notranje ureditve Pomnika 
braniteljem slovenske zemlje na Veli-
kem Cerju, v katerem je treba v leto-
šnjem letu postaviti tematsko razstavo 
o osamosvojitvenih procesih. Prav 
tako bo treba v praksi uveljaviti Priroč-
nik o sodelovanju na skupnih priredi-
tvah, zlasti z vidika poenotenega na-
stopa praporščakov vseh organizacij. 
Za javno objavljanje skupnih stališč in 
izjav KoDVOS-a je treba postaviti sku-
pno info točko na svetovnem spletu. 

Ker so nekatere članice KoDVOS-a 
tudi članice Svetovne federacije vete-
ranov, se bo tudi v prihodnje nadalje-
valo skupno usklajevanje delovanja v 
tej federaciji. Članice tudi menijo, da 
je treba podpreti nadaljevanje aktiv-
nosti v zvezi z notifikacijo Državne 
pogodbe z Republiko Avstrijo.

KODVOS
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Samopodoba slovencev
Mirko Šterman

R astoča knjiga je projekt sooča-
nja s preteklostjo in načrtova-

nje čim lepše prihodnosti, je vizija 
rasti slovensk ega naroda. Za vse 
to je potrebnega dovolj znanja in 
poguma. Kot mlada država si po-
stavljamo številne majhne in velike 
cilje. Za doseganje teh ciljev pa je 
potrebno zaupanje v lastne moči na 
vseh področjih našega dela, kar je 
v današnjem globaliziranem svetu 
zelo pomembno.
Sami moramo razčistiti s prene-
katerimi stereotipi iz preteklosti o 
tem, kakšni da smo Slovenci, saj v 
življenju za marsikoga lahko pred-
stavljajo pravo blokado. Pogosto 
slišimo izgovor ob kakšnih težavah, 
češ, Slovencev nas je malo, samo 
dva milijona. V večini primerov je to 
prednost, saj je veliko lažje in hitreje 
prilagajati številčno tako majhno dr-
žavo kot pa državo s 50, 100 ali še 
več milijoni prebivalcev.
Še zlasti je žaljiva oznaka, da smo 
narod hlapcev in dekel. Zato je 
prav, da omenim vsaj nekaj naših 
prednikov, ki so bili pomembni ne 
le za nas, temveč za ves svet. Her-
mana Potočnika štejejo za pionirja 
vesoljskih poletov; l. 1929 je izšla 
njegova knjiga o problemih poletov 
v vesolju. V združeni Nemčiji je za 
železnim kanclerjem Bismarckom 
postal kancler Leon Kopriva (Graf 
Leon von Caprivi). Njegovi predni-
ki so bili iz Koprivnika na Spodnjem 

Kranjskem (Dolenjskem). Predho-
dnik zbora Dunajskih pojočih deč-
kov je bil zbor Kapelskih dečkov, ki 
ga je l. 1498 ustanovil prvi dunajski 
škof, Slovenec Jurij Slatkonja. 
Mnogi tudi menijo, da Slovenci niko-
li nismo bili dobri vojaki. V časih sta-
re Avstrije je veljalo prav nasprotno: 
baron Andrej Čehovin je prejel vsa 
najvišja vojaška in častniška odliko-
vanja. General Blaž Žemva je l. 1911 
postal načelnik generalštaba avstro-
-ogrske vojske, admiral Anton Haus 
pa je bil l. 1916 poveljnik mornari-
ce. Brez generala Rudolfa Maistra 
najbrž danes ne bi bilo samostojne 
Slovenije. V ZDA je bilo 6 admira-
lov in 11 generalov, ki so se ali se še 
imajo za Slovence. Admiral Ronald 
Zlatoper je bil pred 20 leti koman-
dant tihomorske flote ZDA, general 
Frank Gorenc, rojen v Ljubljani, pa 
je poveljnik letalskih sil pakta NATO. 
Partizanski boj uživa pri zaveznikih 
globoko spoštovanje, gotovo večje 
kot pri nas samih. Leta 1991 smo se 
uspešno spopadli z jugoslovansko 
vojsko. Za nekatere je bila to le avan-
tura, češ, saj bi nas lahko premagali, 
če bi hoteli. Hkrati pa bi bili pripra-
vljeni drugemu narodu za enako de-
janje pripisati veliko junaštvo. 
Samo na kratko o športu. Na olimpij-
skih igrah so naši športniki z osvoje-
nimi medaljami glede na število pre-
bivalcev praviloma med prvimi petimi 
na svetu, lani v Sočiju so bili drugi.

Slaba samopodoba in premalo spo-
štovanja do domovine se kaže na 
različne načine in na vseh ravneh. 
Še zlasti škodljivo je to pri politikih, 
saj se pogosto pojavljajo v sredstvih 
obveščanja in tako širijo pesimistič-
no vzdušje. Pri sprejemanju odloči-
tev nekateri najprej pomislijo na to, 
kaj bodo rekli npr. v Bruslju. Edino 
normalno bi bilo, da bi naredili le ti-
sto, kar je prav. V stikih s predstavni-
ki drugih narodov pogosto pozabi-
jo, da bi kot predstavniki Republike 
Slovenije morali govoriti v sloven-
skem jeziku. Napisi samo v tujih 
jezikih na javnih mestih kažejo na 
pomanjkanje samozavesti, hkrati pa 
tudi na kršitev naše zakonodaje. Kot 
primer take prakse lahko navedem, 
da je v Ajdovščini več metrov dolg 
transparent samo v tujem jeziku va-
bil na tek okoli Vipavske doline prav 
v času, ko smo praznovali 70-letnico 
osvoboditve in ustanovitve sloven-
ske narodne vlade. 
Nedostojno je, da nekatere slo-
venske reprezentance nastopajo v 
dresih zelene barve, kakor da je to 
glavna barva grba ali zastave naše 
države. Za njimi je zeleno barvo 
prevzelo že kar precej navijačev. 
Očitno je preveč navlake iz prete-
klih časov in premalo védenja o Slo-
vencih nekoč in danes. Prav pri tem 
ima lahko ideja Rastoče knjige ve-
liko vlogo. Predlagam, da razmisli-
mo o možnostih, kako bi te vsebine 
približali kar največ ljudem in tako 
vzbujali vero v lepšo prihodnost. 
Sposobnosti imamo gotovo dovolj, 
manjka nam le zaupanje v lastne 
moči. Skromni in ponižni si ne po-
stavljajo visokih ciljev.

Ali društvo potrebuje davčno blagajno za organizacijo izleta?

ta, udeležencem pa mora izdati ra-
čune in jih davčno potrditi. 

Davčni blagajni se lahko izognemo 
tako, da izlet organizirajo člani sami, 
sami gredo na izlet in sami plačajo 
avtobus. Tako društvo nima nič z or-
ganizacijo, lahko pa v imenu članov 
in za njihov račun zgolj zbira sred-
stva za plačilo avtobusa. Avtobusni 

Veliko smo že brali o uvedbi davč-
nih blagajn; v društvih nas najbolj 
skrbi, ali potrebujemo davčno 
blagajno tudi za organizacijo iz-
leta. Odgovor je pritrdilen, če 
društvo organizira izlet, naroči av-
tobusni prevoz, avtobusni prevo-
znik pa društvu izda račun. V tem 
primeru je društvo za svoje člane 
opravilo storitev organizacije izle-

prevoznik za opravljeno storitev 
izda vozovnice oz. račune udele-
žencem izleta.
Kako se bo ta rešitev izkazala v 
praksi, bo pokazal čas, ne sme 
nam pa vzeti veselja na naših iz-
letih. 

Vitko Roš,  
podpredsednik ZDGM 

Domoljubje
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O identiteti Slovencev

Ves svet je danes povezan z 
mnogimi vezmi - politični-

mi, kulturnimi in gospodarskimi. 
Evropska zveza se širi, tudi najbo-
gatejše države so odvisne ena od 
druge. Da bi se v teh dogajanjih 
znali in zmogli upreti vsem nevar-
nostim izgube lastne identitete, 
je prav, da najprej poznamo sami 
sebe. Kot mlada država, ki je nasta-
la leta 1991, si postavljamo številne 
majhne in velike cilje. Za dosega-
nje ciljev je pomembno zaupanje 
v lastne moči na vseh področjih 
našega dela. Zato je prav, da se 
sedanje in bodoče generacije Slo-
vencev seznanjajo s preteklostjo in 
sedanjostjo naroda. Spoznavajmo 
torej naše prednike in sodobnike, 
ki so bili nekoč ali so prav zdaj po-
membne osebnosti ne le za Slove-
nijo temveč za ves svet!
Ob vsaj skromnem poznavanju zgo-
dovine Slovencev in drugih narodov 
lahko hitro ugotovimo, da nas ni 
treba biti sram v družbi držav sveta 
na katerem koli področju. Svojo dr-
žavo smo imeli kot prvi izmed vseh 
Slovanov že leta 626. Njena ureditev 
je po mnenju strokovnjakov služi-
la kot vzorec Jeffersonu pri pisanju 
deklaracije o neodvisnosti Združe-
nih držav Amerike. Kot edini narod 
v Evropski zvezi imamo Slovenci hi-
mno, ki govori o sožitju med narodi. 
Na stičišču romanskega, germanske-
ga in slovanskega sveta smo redki, 
ki smo obdržali svoj jezik, medtem, 
ko ga veliko številčnejši niso ali pa 
so celo izginili z obličja zemlje (npr. 
Bavarci, Prusi, Langobardi, Obri...). 
Svojo prvo tiskano knjigo smo dobi-
li že l. 1551. Prevod Svetega pisma 
leta 1584 v slovenščino je prevod v 
12. jezik v svetovnem merilu. Logari-
temske tablice Jurija Vege so najbrž 
prva in ena redkih knjig, ki so bile ti-
skane v več izvodih kot Sveto pismo. 
Po njem se imenuje krater na Luni. 
Slovenec Janez Puhar je že leta 1842 
izumil fotografiranje na steklo. Le 

Mirko Šterman, ustanovni član društva Rastoča knjiga

zelo redki vedo, da imamo Slovenci 
Nobelovega nagrajenca za kemijo, 
to je bil Friderik Pregl iz Ljubljane, po 
katerem se sedaj imenujejo nagrade 
na tekmovanjih iz kemije. Znanstve-
nik Jožef Štefan, ki je v mladosti pisal 
pesmi in tudi prevajal pesmi drugih 
narodov v slovenščino, je doktoriral 
že pri 23 letih. Ko je bil star 28 let, 
je postal najmlajši univerzitetni pro-
fesor v vsej Avstroogrski. Pri 30 letih 
je bil sprejet v Akademijo znanosti in 
umetnosti. Odkril je zakon o seva-
nju in prvi izračunal, da temperatura 
Sončevega površja znaša 5586°C. 
Leta 1883 je postal prvi predsednik 
avstrijskega Elektrotehniškega dru-
štva na Dunaju. Slovenci smo dali 
dunajski univerzi 36 rektorjev in de-
kanov, naši profesorji pa predavajo 
tudi na najboljših univerzah po svetu. 
Mnogim je znan sloviti zbor Dunaj-
skih pojočih dečkov. Njihov pred-
hodnik je zbor Kapelskih dečkov, 
ki ga je osnoval prvi dunajski škof 
Slovenec Jurij Slatkonja. Fran Mi-
klošič, največji slavist 19. stoletja, je 
bil na Dunaju cenzor za slovanske, 
romunske in grške knjige. Škof Fri-
derik Baraga je desetletja preživel 
med Indijanci. Napisal je Čipve-
ško slovnico, ki je sploh prva slov-
nica v kakem indijanskem jeziku. 
V pismenosti si delimo 2. mesto na 
svetu z najrazvitejšimi državami. Po 
raziskavah Združenih narodov smo 
skupaj z Japonci prvi na svetu po 
tem, da nam je delo najvišja vredno-
ta. Po mnenju dr. Antona Trstenjaka 
je bistvena značilnost našega naro-
da poštenje. Kjerkoli po svetu živijo 
Slovenci pa naj bo to v Evropi, Se-
verni ali Južni Ameriki, Afriki, Aziji 
in Avstraliji, povsod so spoštovani 
in uspešni, nikjer pa niso med krimi-
nalci in reveži. Radi pa pomagamo 
drugim. Tako je misijonar slovenske-
ga rodu Pedro Opeka na Madaga-
skarju iztrgal iz najhujše revščine na 
desettisoče ljudi. Ni jih rešil le pred 
lakoto, z dobro organizacijo jim je 

našel delo, jih začel izobraževati in 
jih prepričal, da so vzeli življenje v 
svoje roke. Znal je pridobiti denar, 
da so lahko zgradili cela naselja, šole, 
bolnišnice, domove za ostarele itd. 
Vrnil jim je človeško dostojanstvo. 
Za vse to je bil Pedro Opeka pre-
dlagan za Nobelovo nagrado za mir. 
Mnogi Slovenci so v novih domovi-
nah dosegli velike uspehe in zasedli 
pomembne položaje. V ZDA je bilo 
6 admiralov in 11 generalov, ki so se 
ali se še štejejo za Slovence. Med nji-
mi je še posebej pomemben admiral 
Ronald Zlatoper, komandant tiho-
morske flote ZDA pred koncem 20. 
stoletja. Senat ZDA je avgusta 2013 
imenoval Franka Gorenca za nove-
ga poveljnika ameriških letalskih sil v 
Evropi in Afriki. S tem je hkrati po-
stal tudi poveljnik letalskih sil zveze 
NATO. Frank se je rodil v Ljubljani l. 
1957. Ko je bil star 4 leta, se je dru-
žina preselila v ZDA. V Avstroogrski 
so bili Slovenci diplomati, veleposla-
niki, častniki in pomembni državni 
uradniki. Številni med njimi so za po-
sebne zasluge dobili plemiški stan. V 
združeni Nemčiji je za železnim kan-
clerjem Bismarckom postal kancler 
Leon Kopriva (Graf Leon von Capri-
vi). Rodil se je l. 1831 kot potomec 
družine Kopriva iz Koprivnika na 
Spodnjem Kranjskem (Dolenjskem). 
Hermana Potočnika štejejo med pi-
onirje vesoljskih poletov. Agencija 
NASA je leta 1995 izdala prevod 
njegove knjige o problemih poletov 
po vesolju, ki je izšla l. 1928. Njegovi 
izračuni krožnic in hitrosti umetnih 
satelitov ter vesoljskih postaj se zelo 
malo razlikujejo od dejanskih, pone-
kod samo za desetinke odstotkov. 
Skoraj 70 let pozneje, l. 1994, je v 
vesolje poletel prvi astronavt naše-
ga rodu Ronald Šega. Leta 2006 je 
pol leta prebila v vesolju Sunita Wil-
liams, njen oče je Indijec, mati pa 
Slovenka. Ob obisku v Sloveniji si 
je v Vitanju ogledala tudi spominski 
center Hermana Potočnika.

Domoljubje
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Večini Slovencev je znana tovarna 
motorjev in terenskih vozil Puch v 
Avstriji. Ta vozila za svoje potrebe 
uvaža tudi naša vojska. Le redki pa 
vedo, da je tovarno osnoval Janez 
Puh iz okolice Ptuja. Ni bil le pod-
jetnik temveč tudi priznan izumitelj. 
Boštjan Golob iz Ljubljane je kot 
14-letnik l. 1998 postal najmlajši sis-
temski inženir Microsofta na svetu.

V elektrotehniki in strojništvu ima-
mo dostojne naslednike Milana 
Vidmarja, saj brez njih tudi tovarne, 
kakršne so Gorenje in številne dru-
ge, ne bi mogle biti konkurenčne 
v današnjem času. Kot zanimivost 
lahko zapišemo, da so že vrsto let 
v vrhu našega gospodarstva tovar-
ne, ki imajo lepa slovenska imena: 
KRKA, LEK, GORENJE... Torej za 
uspešnost ni potrebno, da daje-
mo našim podjetjem tuja imena. 
V Sloveniji imamo nekaj podjetij, ki 
so med najboljšimi na svetu s svoji-
mi izdelki. Izpušni sistemi Akrapovič 
so korak pred svetovno konkurenco. 
Kolektor Idrija je največji proizvaja-
lec komutatorjev (delov elektromo-
torjev) na svetu. Letala podjetja Pipi-
strel iz Ajdovščine osvajajo svetovna 
prvenstva ter postavljajo svetovne 
rekorde na preletih okoli sveta. Nji-
hovo letalo VIRUS SW je leta 2007 in 
2008 zmagalo na natečaju agencije 
NASA za letalo prihodnosti, letalo 
Pipistrel Taurus G4 pa je na istem na-
tečaju zmagalo leta 2011. Letalo Ta-
urus Electro G2 je prvo dvosedežno 
letalo na svetu s popolnoma električ-
nim pogonom, letalo Taurus G4 pa 
prvo štirisedežno električno letalo 
sploh. Tine Tomažič, letalski strokov-
njak v PIPISTRELU, je postal l. 2012 
prvi dobitnik nagrade PADA Trophy, 
ki ni iz ZDA. To nagrado podeljuje 
združenje vrhunskih strokovnjakov 
za razvoj lahkega (osebnega) letal-
stva, ki vsako leto izbere po enega 
novega člana, da se jim pridruži. Kri-
terij za sprejem je ocena dosežkov 
k razvoju lahkega letalstva. Nagrada 
je sestavljena iz dveh delov, meda-
lje in pokala. Medalja je shranjena v 
tovarni PIPISTREL, pokal z vgravira-
nimi podatki o dobitnikih pa je traj-
no razstavljen v muzeju EAA v kraju 

Oshko, Wisconsin, ZDA. Podjetje 
PIPISTREL je bilo l 2010 kot prvo 
slovensko podjetje izbrano za konč-
nega zmagovalca v kategoriji INO-
VATIVNOST na prestižnem izboru 
European Business Award. V dese-
tih kategorijah je bilo prijavljenih 15 
000 podjetij iz vse Evrope. L. 2013 je 
to prestižno priznanje prejela korpo-
racija Hidria iz Spodnje Idrije. Njiho-
ve inovacije imajo pomembno vlo-
go pri uveljavljanju obnovljivih virov 
energije ter v avtomobilski industriji.

Matevž Lenarčič je s Pipistrelovim le-
talom že dvakrat obletel svet. Na tej 
poti je l. 2012 kot prvi na svetu pre-
letel severni tečaj in Mount Everest. 
Flightglobal Achievement Awards 
mu je zato podelila naslov najboljši 
pilot sveta za leto 2013.

Astrofizik in kozmolog dr. Uroš Se-
ljak, doma iz Nove Gorice, je l. 2012 
prevzel vodenje Centra za kozmolo-
ško fiziko v Berkeleyu, ZDA. Center 
finansirata NASA in Evropska sa-
telitska agencija. Dr. Jernej Barbič, 
doma blizu Mosta na Soči, je bil l. 
2005 uvrščen med 35 najuspešnej-
ših inovatorjev ZDA, mlajših od 35 
let. Njegova inovacija bo prispevala 
k 10 do 100-krat hitrejšemu in cenej-
šemu načrtovanju avtomobilov in 
letal. Prav tako v ZDA so l. 2012 dr. 
Anžeta Slosarja uvrstili med 10 naj-
briljantnejših znanstvenikov leta. Za 
razvoj nove tehnike kartiranja veso-
lja je od ministrstva za energijo ZDA 
prejel 2,5 milijona $ nagrade za na-
daljnje raziskave. Inštitut Jožef Ste-
fan, Ljubljana, je v okviru iniciative 
Združenih narodov in UNESCA pre-
jel nagrado WSIS + 10 Global Cham-
pions za najboljši produkt desetletja, 
in sicer za portal VideoLectures.Net 
v kategoriji e-znanost in tehnologi-
ja. Poslanstvo portala je neomejen 
prenos in brezplačno ponujanje 
znanstvenih in video predavanj. Do 
začetka marca 2013 je gostil 14 251 
predavanj, ki jih je predavalo 10 763 
avtorjev. Je največji tovrstni portal na 
svetu. Nagrada je bila podeljena 25. 
2. 2013 na sedežu UNESCA v Parizu. 
Dr. Dušan Petrač je kot priznan 
strokovnjak na področju vesoljske 
tehnologije dolgoletni sodelavec 

NASE. Usposobil se je za znanstve-
nega spremljevalca za polet v veso-
lje in je že bil prva rezerva. Posebej 
je zaslužen za razvoj infrardečih 
astronomskih satelitov. Njegov za-
dnji projekt je bil iskanje Zemlji po-
dobnih planetov. Našli so jih okoli 
150. V Los Angelesu so ga progla-
sili za častnega meščana. Naši arhi-
tekti so dali pomemben prispevek 
videzu številnih mest. Z deli Pleč-
nika se lahko pohvalita izven naše 
domovine predvsem Dunaj in Pra-
ga, zelo znan je tudi Maks Fabiani. 
Tudi na področju medicine imamo 
strokovnjake, ki v svetu veliko pome-
nijo. Dr. Zora Janžekovič iz Maribo-
ra se je v plastični kirurgiji uveljavila s 
kirurškim zdravljenjem opeklin. Pred 
leti je do tragične smrti dosegal za-
vidljive rezultate dr. Marko Godina. 
Posebej znan je postal zaradi po-
stopka operacije, ko je prišil v zape-
stju odtrgano roko.

Slovenski glasbeniki nastopajo na 
najslavnejših svetovnih odrih: Ire-
na Grafenauer, Marjana Lipovšek, 
Igor Ozim, Dubravka Tomšič Sre-
botnjak. V narodnozabavni glasbi je 
bil izjemno uspešen Slavko Avsenik. 
Njegova skladba Na Golici je druga 
največkrat predvajana pesem, v ka-
tegoriji instrumentalnih skladb pa je 
na prvem mestu vseh časov na svetu. 
Zelo uspešni so tudi naši pevski zbori. 
V marsikateri športni panogi je Slo-
venija z dosežki športnikov v sve-
tovnem vrhu. Številne medalje z 
najvišjih tekmovanj kot so olimpijske 
igre, svetovna in evropska prvenstva 
presenečajo poznavalce mednaro-
dnega športa. Kot svetal zgled mla-
dim rodovom bodo ostala zapisana 
imena mnogih nekdanjih in sedanjih 
športnikov kot so Rudolf Cvetko, 
prvi Slovenec z olimpijsko medaljo 
že leta 1912, potem telovadci Leon 
Štukelj, Miro Cerar, Aljaž Pegan in 
Mitja Petkovšek… Irena Avbelj po-
meni dolgoletni vrh svetovnega pa-
dalstva. Boksar Dejan Zavec je bil 
od l. 2009 do l 2012 svetovni prvak 
v velterski kategoriji po verziji IBE. 
Oktobra 2014 je postal evropski 
prvak v supervelterski kategoriji po 
verziji WBO. 11. aprila 2015 je po 
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verziji WBF v supervelterski katego-
riji osvojil naslov svetovnega prvaka. 
Leta 2012 je Slovenija na olimpijskih 
igrah v Londonu osvojila 4 medalje. 
Zlato je v judu prejela Urška Žolnir, 
Primož Kozmus je bil v metu kladiva 
drugi. Bil je že tudi svetovni prvak. 
Bronasti so bili v veslanju Iztok Čop 
in Luka Špik ter v streljanju Rajmund 
Debevec, ki je bil že olimpijski in 
evropski prvak ter svetovni rekorder. 
Tina Maze je bila z eno zlato in dve-
ma srebrnima medaljama najbolj-
ša smučarka svetovnega prvenstva 
2013 v Schladmingu. V sezoni 2012-
2013 je postavila nove mejnike alp-
skega smučanja. Prva v zgodovini 
je presegla 2000 točk - dosegla jih 
je 2414, naslednja za njo pa 1101. 
Osvojila je veleslalomski, superve-
leslalomski in veliki kristalni globus. 
Na 32 tekmah je bila 24-krat na zma-
govalnem odru, prej je bil rekord 22. 
Zmagala je 11-krat, 7 je bilo drugih 
mest in 6 tretjih. Tina se je priključila 
Marcu Girardelliju, Petri Kronberger 
in Janici Kostelić, ki so uspeli v eni 
sezoni zmagati v vseh petih discipli-
nah. Je tudi edina tekmovalka doslej, 
ki je bila v vseh petih disciplinah 
med tremi najboljšimi v končni raz-
vrstitvi Na olimpijskih igrah v Sočiju 
v Rusiji je bila z dvema zlatima me-
daljama najboljša alpska smučarka, 
Slovenija pa z osvojenimi osmimi 
medaljami druga najuspešnejša dr-
žava glede na število medalj na pre-
bivalca. Hokejska reprezentanca je 
dosegla sedmo mesto. Tina Maze je 
v sezoni 2014/2015 v svetovnem po-
kalu osvojila 2. mesto. Na svetovnem 
prvenstvu 2015 je prejela zlati me-
dalji za zmagi v smuku in superkom-
binaciji, v superveleslalomu je bila 
srebrna. Tekačica na smučeh Petra 
Majdič je 20-krat zmagala v svetov-
nem pokalu, na OI v Kanadi pa kljub 
zlomljenim rebrom osvojila brona-
sto medaljo. Biatlonec Jakov Fak je 
na svetovnih prvenstvih l. 2012 in 
2015 osvojil zlati medalji L. 2014 so 
košarkarji na svetovnem prvenstvu v 
Španiji osvojili 7. mesto. Rokometaši 
so bili na svetovnem prvenstvu 2013 
četrti, l. 2015 pa osmi. Slovenski ska-
kalci na smučeh krojijo svetovni vrh, 
Robert Kranjec je bil l. 2012 najboljši 

v smučarskih poletih, Peter Prevc je 
na olimpijskih igra v Sočiju prejel sre-
brno in bronasto medaljo, v seštevku 
svetovnega pokala pa je bil l. 2014 in 
2015 drugi. 14. februarja 2015 je po-
stavil svetovni rekord v poletih – 250 
m. V poletih je za l. 2015 osvojil mali 
kristalni globus. Deskar na snegu 
Žan Košir je v sezoni 2015 osvojil ve-
liki kristalni globus za skupno zmago 
in še dva mala: za paralelni slalom in 
paralelni veleslalom. To je vse, kar je 
sploh možno osvojiti. Smučar proste-
ga sloga Filip Flisar je na svetovnem 
prvenstvu v smučarskem krosu janu-
arja 2015 osvojil zlato medaljo. Pravo 
vrednost teh rezultatov dobimo, če 
upoštevamo, da je Slovenija na 144. 
mestu na svetu po številu prebivalcev. 
Z vojaškega vidika imamo o sebi bolj 
slabo mnenje, vendar je potrebno 
tudi tu postaviti stvari na pravo me-
sto. Militaristi res nismo bili nikoli, ve-
dno pa smo bili dobri vojaki in to ne 
samo baron Andrej Čehovin in gene-
ral Rudolf Maister. Andrej Čehovin 
je kot izjemno sposoben topničar 
napredoval od navadnega vojaka do 
stotnika in barona. Bil je prvi vojak 
in častnik v avstrijski vojski, ki je bil 
hkrati odlikovan z redom Marije Te-
rezije in z zlato ter srebrno medaljo 
za hrabrost. Veličine Maistrovega 
dejanja se premalo zavedamo. Če bi 
Maribor pripadel Avstriji, bi se najbrž 
enako zgodilo z velikim delom Štajer-
ske. Brez partizanskega boja Primor-
ska nikoli več ne bi bila slovenska. 
In kaj bi potem ostalo? Samostojne 
Slovenije gotovo ne bi bilo nikoli! 
General Blaž Žemva, čigar oče je 
bil doma iz Krnic na Gorenjskem, je 
l. 1911 postal načelnik generalštaba 
avstroogrske vojske. Leta 1916 je bil 
admiral Anton Haus iz Tolmina po-
stavljen za poveljnika avstroogrske 
mornarice. Prvi poveljnik mornarice 
Kraljevine Jugoslavije je bil Kranjčan 
Ciril Metod Koch, prvi poveljnik par-
tizanske in jugoslovanske mornarice 
pa Josip Černi. Partizanski boj uživa 
pri zaveznikih globoko spoštovanje, 
verjetno večje kot pri nas samih. Leta 
1991 smo se odločno, premišljeno in 
uspešno uprli posredovanju jugoslo-
vanske vojske. In kaj to sploh pome-
ni? Za nekatere je bil oborožen spo-

pad le avantura, češ, saj bi nas lahko 
premagali, če bi hoteli. V isti sapi 
pa bi bili drugemu narodu pripra-
vljeni za enako dejanje v podobnih 
razmerah pripisati veliko junaštvo. 
Zelo redek če ne edini v svetovni 
zgodovini je naslednji primer, ko so 
se ženske zoperstavile vojaški sili. 
Po porazu turške vojske l. 1664 pri 
St. Gothardu na sedanji avstrijsko-
-madžarski meji se je oddelek nji-
hove vojske umikal čez Slovenske 
gorice. Blizu Jeruzalema so jih pri-
čakale ženske. Izbrale so najprimer-
nejše mesto za napad, se nanj pri-
pravile in jih pobile. Kraja spopada 
se še vedno drži ime Babji klanec.  
Marsikaj pri nas nam je samo po sebi 
umevno. Številni se niti ne zavedajo 
enkratnosti naše geografske pestro-
sti. Imamo polja, planine, vinske gori-
ce, kraški svet, le po treh urah vožnje 
z avtom se lahko isti dan smučamo 
v hribih in kopamo v morju. Imamo 
bogastvo običajev, krajevne arhitek-
ture in kulturnega izročila. Zares je 
nenavadno, da imamo na vsem svetu 
samo Slovenci kozolce in čebelnjake. 
Leta 2004 je Slovenija postala člani-
ca zveze NATO in Evropske zveze, 
1. januarja 2007 je prevzela evro. Za 
marsikoga je Evropska zveza idealna 
organizacija v vseh pogledih, kar pa 
ni res. Slovenci nismo vstopili vanjo 
kot reveži, v marsičem smo boljši 
kot nekatere njene dolgoletne čla-
nice. Lahko smo prepričani, da je 
vstop Slovenije obogatitev za Evrop-
sko zvezo na številnih področjih. 
Naših težav ne bosta rešili ne Evropa 
in ne Amerika, imata že svojih dovolj 
in preveč. Zavedati se moramo, da v 
politiki ni prijateljev, je le zasledova-
nje lastnih ciljev. Svoje težave bomo 
rešili le mi sami z zaupanjem v lastne 
sile. Seveda je tudi pri nas marsikdaj 
kaj narobe, vendar ni prav, če se pri 
tem obnašamo tako, kot da se to 
dogaja samo pri nas, povsod drugje 
pa je vse v redu. Usoda nekega na-
roda je predvsem v njegovi moči, v 
njegovih hotenjih, zato moramo raz-
mišljati o svoji prihodnosti in si po-
stavljati primerne cilje, za kar pa je 
potrebnega dovolj samospoštovanja 
in samozavesti. Skromni in ponižni si 
ne postavljajo visokih ciljev.
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Kolumna

Begunski val iz tretjega sveta, 
predvsem pa iz držav, v kate-

rih divjajo neusmiljene vojne, ne 
pojenjuje; ljudje bežijo, da si rešijo 
golo življenje. Bežijo v dežele, ki 
so stabilne, kjer je življenje varno, 
kjer je življenje vrednota, kjer je 
mogoče, če imaš delo, dobro žive-
ti. Takšne so dežele Evropske unije, 
in tisti, ki še niso izkusili življenja v 
njih, jih še bolj idealizirajo. Tako so 
se v reki migrantov, ki se že nekaj 
časa zliva v Evropo, posebej inten-
zivno pa od lanske jeseni, zbrali 
zelo različni ljudje, zaradi različnih 
vzrokov: od reševanja golega ži-
vljenja do pričakovanega pobega 
iz revščine v boljše življenje. 
Evropa, ki se s tem problemom 
sooča že dalj časa, še ni našla sku-
pne rešitve zanj. V Slovenijo je val 
beguncev prodrl šele lansko jesen, 
vendar begunci niso hoteli ostati v 
Sloveniji in v njej zaprositi za azil, 
ampak jo samo prečiti na poti v ne-
katere obljubljene evropske države, 
npr. Švedsko, Dansko, Nizozemsko, 
Belgijo in posebej Nemčijo, pa tudi 
Avstrijo. Velik naval na Slovenijo po 
tako imenovani balkanski poti je bil 
konec jeseni, ko je Madžarska zapr-
la svojo mejo s Hrvaško. Bil je tako 
silovit, da se je država Slovenija, 
predvsem njene oblastne strukture, 
kar šibila od nemoči in nepripravlje-
nosti na takšno množico. Tedaj so 
se izkazali številni Slovenci. Posame-
zniki in številne organizacije civilne 
družbe so s svojim požrtvovalnim 
delom in organizacijsko sposobno-
stjo na nešteto načinov pomagali 
in tako preprečili sramoto slovenski 
državi. Vsi begunci so bili na sloven-
skih tleh oskrbljeni s hrano, obleko 
in prenočiščem, nekateri morda 
samo en dan, kolikor so potrebova-
li za nadaljevanje poti v Avstrijo in 
Nemčijo. Begunski tok se je brez 
ogrožanja slovenskega prebivalstva 

prelil v zaželene dežele. 

Toda z novim letom je postalo ja-
sno, da obljubljene dežele ne bodo 
mogle v krajšem času sprejeti na 
stotine tisoče beguncev. Začele so 
omejevati njihov vstop, prva med 
njimi prej beguncem prijazna Šved-
ska, za njo še Danska, potem pa tudi 
Nemčija in posledično naša soseda 
Avstrija.

Slovenija se je znašla v veliki zagati. 
Grozilo ji je, da bo postala nekakšen 
žep, v katerem se bodo zagozdili 
begunci, ki prihajajo po balkanski 
poti, pa ne morejo naprej v Avstri-
jo, ker je ta zaprla meje. To je med 
delom slovenskega prebivalstva 
povzročilo strah, ki ga je slovenska 
politična desnica s svojimi izjavami 
še stopnjevala.

Nato je slovenska vlada še sama od-
govorila z zapiranjem meje. V Slo-
venijo je spuščala le tiste, ki so upra-
vičeni do mednarodne zaščite, tiste, 
ki imajo dokumente za sprejem v 
Nemčiji ali tiste, ki zaprosijo za azil 
v Sloveniji. 
Februarja se je skupina balkanskih 
držav na balkanski begunski poti 
od Makedonije do Avstrije odločila 
zapreti svoje meje za begunski tok, 
razen za najbolj kritične humanitar-
ne primere. Tako je Makedonija kot 
prva skoraj popolnoma zaprla mejo 
z Grčijo. To je bil hud udarec za Gr-
čijo, kjer se sedaj kopičijo begunci. 
Evropska unija poskuša z denarno in 
drugo pomočjo pomagati Grčiji, da 
bi zadržala begunski val, tudi tako, 
da bi Turčija močno omejila preha-
janje beguncev s svojega ozemlja v 
Grčijo. 
Balkanske države so trenutno re-
šene pred poplavo beguncev, tudi 
Slovenija. Sprejemajo le še najbolj 
pereče, življenjsko ogrožene prime-
re. To so predvsem otroci, ženske, 
matere in eventualno cele družine. 

To pa je dolžnost države na podlagi 
mednarodnih deklaracij in konven-
cije o človekovih pravicah. Tudi če 
se ne sklicujemo na mednarodne 
konvencije, moramo tem ljudem 
pomagati zaradi človekoljubja. Teh 
ljudi, predvsem prosilcev za azil, je 
nekaj več kot 300. Ti s svojim števi-
lom in svojim obnašanjem ne ogro-
žajo nikogar v Sloveniji.

Zato se čudim nekaterim Sloven-
cem in njihovim organizatorjem po 
nekaterih slovenskih krajih, ki odkla-
njajo namestitev (najbrž le začasno) 
teh ubogih pregnanih in izmučenih 
ljudi v prostih objektih v njihovem 
kraju ali v njihovi bližini. Osupel in 
zgrožen sem nad takšnimi sloven-
skimi rojaki. Kaj nimajo srca, kaj ni-
majo več človeškega usmiljenja do 
teh ubogih ljudi. Takšno ravnanje ni 
v skladu z občo človeško, predvsem 
pa človečansko moralo, s katero se 
tako kitijo. Tem ljudem bi svetoval, 
naj prisluhnejo besedam nemške 
kanclerke Angele Merkel ali pa pa-
peža Frančiška. 

Dragi rojaki, obudite v svojih srcih 
sočutje in človekoljubje, po tem nas 
bo prepoznala Evropa in naše priho-
dnje generacije.

Ljudje da, kaj pa človečnost
prof. dr. Janko Prunk


