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Novo društvo: Šaleško društvo general Maister

Maistrova borca stotnik Edvard Vavpotič  in Andrej Zlobec

Zavrh

Izšla monografija o Karlu Verstovšku



MAISTROV GLAS je revija, ki jo izdaja 
Zveza društev general Maister, Tru-
barjeva 3, 1000 Ljubljana, uredniški 
odbor: Matjaž Brojan, Mitja Meršol, 
Franci Svetelj, Jelka Šertel, Janko Šertel 
in Dušan Vodeb. V številki objavljene 
risbe so izdelki učencev OŠ Rudolfa 
Maistra, Šentilj.

E-pošta: zvezadgm@siol.net
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Razpis za podelitev  
spominskih priznanj  

generala Rudolfa Maistra  
v letu 2017

Skladno z Dogovorom o podeljevanju spominskega 
priznanja generala Rudolfa Maistra z Občino Kamnik 
zbiramo možne predloge za priznanje zaslužnim posa-
meznikom in pravnim osebam. Predloge z obrazložitvijo 
posredujte najkasneje do 1. septembra 2017 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, znano-
sti, kulture, obrambnih dejavnosti ali na drugih področjih 
javnega delovanja, povezanega z nastankom slovenske 
države vidno pripomogle k ohranjanju spomina na gene-
rala Rudolfa Maistra in njegove sporočilnosti. Spominsko 
priznanje se podeli tudi osebam, ki so s svojim delom po-
membno prispevale k utrjevanju domoljubja in domovin-
ske pripadnosti.«

Sekretar ZDGM Rudolf Pfajfar



mag. Milan Lovrenčič

L eto 2016 bo ostalo v naših 
analih kot zelo uspešno. Opra-

vili smo vse naloge, ki smo si jih 
zadali. Med glavne dosežke lahko 
naštejemo naslednje: 
• Skupščina Zveze društev gene-

ral Maister v Metliki, ki je bila 
izpeljana zelo povezovalno in 
ustvarjalno; počastili smo tudi 
rojstni dan generala Maistra;

• Proslave 25. obletnice samo-
stojnosti Republike Slovenije 
in številne prireditve v dru-
štvih in na državnem nivoju (v 
parlamentu in v Cankarjevem 
domu), ki smo se jih udeležili;

• Komemoracija v spomin na 
Franja Malgaja s predstavitvi-
jo njegove biografije (avtor dr. 
Igor Grdina);

• Ustanavljanje Prekmurskega 
društva general Maister Mur-
ska Sobota in Šaleškega dru-
štva general Maister Velenje; 
ob ustanovitvi slednjega so v 
Velenju postavili spomenik dr. 
Karlu Verstovšku ter izdali nje-
govo biografijo;

• Proslava državnega praznika 
generala Maistra v Dornavi;

• Ažuriranje spiska Maistrovih 
borcev, ki bo zaključen letos;

• Sodelovanje s Slovensko voj-
sko in usklajevanje pogojev za 
financiranje v letu 2017;

• Aktivnosti, sprejete na Koordi-
naciji domoljubnih in veteran-
skih zvez;

• Dnevno koordiniranje delova-
nja naših društev;

• Oblikovanje oblačil za prapor-
ščake in vodstva Zveze in dru-
štev;

• Izdaje štirih številk Maistrovega 
glasu;

• Spletna stran;
• Izdelan je rokopis biografije dr. 

Franja Rosine.
Še bi lahko našteval, toda že iz 
spiska je razvidno, da je bilo delo 
Zveze zelo živahno in ustvarjalno. 

Imamo želje, cilje in načrte za svoje delo

Pri uresničevanju nalog je sodelo-
vala večina članov upravnega od-
bora. Pri delu se je zelo izkazal naš 
generalni sekretar Rudi Pfajfar. 
Zares smo lahko ponosni na opra-
vljeno delo, kar nam priznavajo 
tudi drugi.
Kaj pa leto 2017? Imamo mnogo 
želja, ciljev in načrtov, ki pa jih 
bomo lahko uresničili le s skupnimi 
močmi. Zelo dobro je, da imamo 
društva, ki izstopajo in so v spod-
budo in vzor drugim, ki pri svojem 
delu še zaostajajo. Zveza društev 
general Maister ne more biti uspe-
šna, če niso uspešna društva. Zato 
jim namenjamo vso pozornost in 
pomagamo, kjer je le mogoče.
Da je področij delovanja mnogo 
in da je naše delovanje v tem času 
zelo pomembno, nam najlepše 
dokazuje program dela Prekmur-
skega društva general Maister. 
Delo so dobro koncepirali in ga 
razdelili v posamezne delovne 
skupine. Priporočam posame-
znim društvom, da si ogledajo 
program Prekmurskega društva 
in da ga po svojih močeh in nava-
dah prilagodijo.
Poleg obujanja zgodovinskega 
spomina in dela z mladimi pri-

poročam več spodbujanja dru-
žabnosti: z izleti, udeležbo na 
prireditvah in drugimi oblikami 
druženja. Pri nadaljnjem prouče-
vanju zgodovinskih dogodkov in 
pomembnih osebnosti se bomo 
letos posvetili Majniški deklaraci-
ji in majorju Alfredu Lavriču ter 
stotniku Edvardu Vaupotiču. To 
sta bila dva vzorna vojaka, ki sta 
vsak na svojem področju dala 
pomemben prispevek. Zato bi ju 
bilo treba predstaviti na obmo-
čju, kjer sta živela, in tudi sicer 
primerno dokumentirati njuno 
delovanje. Za majorja Lavriča 
je treba zadolžiti Društvo gene-
rala Maistra Kranj, za stotnika 
Vaupotiča pa Prleško društvo 
generala Maistra. Čaka nas tudi 
organizacija državnega prazni-
ka ob dnevu generala Maistra. 
Predlagamo, da bi bila proslava 
v Velenju, saj se je novoustano-
vljeno Šaleško društvo generala 
Maistra Velenje izredno izkazalo 
pri postavitvi spomenika in izdaji 
biografije o dr. Karlu Verstovšku. 
Prepričan sem, da bomo s sku-
pnimi močmi uspešno nadaljevali 
naše delo in se izkazali pri nego-
vanju domoljubja.
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Ivo Stropnik

S kupina domoljubnih in naro-
dno zavednih Šalečanov je in-

teres za združenje z vrednotami ge-
nerala Maistra gojila že več let. Lani 
je bila zanje še dodatna spobuda 
predsednika Zveze društev general 
Maister, mag. Milana Lovrenčiča, 
da v Velenju oz. Šaleški dolini vse, 
ki jim je blizu in mar za narodno po-
membno dediščino generala Mai-
stra in njegovih borcev za severno 
mejo ter vseh, ki so delovali za Ze-
dinjeno Slovenijo, proti nacizmu in 
fašizmu in za samostojno Sloveni-
jo, združimo v društvo. In priprave 
za ustanovno skupščino (z inicia-
tivnim odborom: Jože Zupančič, 
Ivo Stropnik, Drago Martinšek) 
so stekle.
Lanskega 21. novembra, dva dni 
pred dnevom Rudolfa Maistra, je bila 
v velenjski reprezentančni Vili Bianca 
javno sklicana ustanovna skupščina 
Šaleškega društva general Maister 
Velenje, ki se je je udeležilo veliko 
zainteresiranih, saj je pristopno izjavo 
že ob ustanovitvi društva podpisalo 
65 slovenskih državljank in državlja-
nov, ki živijo v Velenju oz. v Šaleški 
dolini. 
Skupščine sta se udeležila tudi mini-
strica za obrambo RS Andreja Katič 
in župan MO Velenje Bojan Kontič. 
Ustanovitev novega društva sta s pri-
sotnostjo in pozdravno besedo poča-
stila predsednik in generalni sekretar 
Zveze društev general Maister, mag. 
Milan Lovrenčič in Rudolf Pfajfar. 
Na ustanovni skupščini je bil sprejet 
statut društva, članstvu pa je bilo 
predstavljeno načrtovano društve-
no delo. Za predsednika društva je 
bil izvoljen Drago Martinšek, za 
podpredsednika Jože Zupančič, za 
tajnika Ivo Stropnik, za blagajnika 

Novoustanovljeno  
Šaleško društvo general Maister Velenje

Robert Bah. V upravni odbor sta 
bila izvoljena še Mojca Ževart in dr. 
Tone Ravnikar. V nadzorni odbor 
so bili izvoljeni Jože Melanšek, dr. 
Aleksandra Gačić in Marko Mraz. 
Novoustanovljeno šaleško / velenj-
sko društvo se je priključilo Zvezi 
društev general Maister.
Po ustanovni skupščini sta avtorja 
dr. Gregor Jenuš in dr. Aleksandra 
Gačić predstavila monografijo (po-
litično biografijo) o znamenitem 
Velenjčanu dr. Karlu Verstovšku 
(1871–1923), zaslužnem sloven-

skem politiku, ki jo je ob 145. obletni-
ci njegovega rojstva izdala Velenjska 
knjižna fundacija, MO Velenje pa je 
v spominskem parku pred Vilo Bian-
ca zaslužnemu rojaku postavila do-
prsni kip (stvaritev akad. kiparja Jurija 
Smoleta). 
Članom Šaleškega društva general 
Maister Velenje in drugim zaintere-
siranim bo delo dr. Karla Verstovška 
in generala Rudolfa Maistra predsta-
vljeno s prvimi društvenimi aktivnost-
mi – dvema predavanjema v prvi po-
lovici letošnjega leta
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dr. Aleksandra Gačić in dr. Gregor Jenuš 

D ne 1. maja 2004 je Slovenija 
postala del družine evrop-

skih držav, s čimer v okvir nove 
evropske identitete posreduje 
tudi del svoje lastne preteklosti. 
Ker je slovensko ozemlje že od 
prazgodovine veljalo za tranzitno 

Monografija o Karlu Verstovšku

Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–
1923), zaslužni slovenski politik, ob 145. obletnici rojstva. Politična biografija, znan-
stvena monografija. – Izdala Ustanova Velenjska knjižna fundacija, zbirka Velenjana, 
2016, 176 str., 25 evrov.

Avtorja, mlada slovenska zgo-
dovinarja Aleksandra Gačić in 
Gregor Jenuš, navajata stališča 
sodobnikov in prijateljev Karla 
Verstovška, da so njegove za-
sluge (pre)slabo znane, ker ni 
napisal svojih spominov, v ži-
vljenju pa se je redko odzival 
na javne napade, niti se ni (pre-
tirano) hvalil s svojimi uspehi, 
predvsem kot »minister«. O 
njegovem delovanju so slo-
venski zgodovinarji doslej kot 
protagonistu pisali v kontekstu 
njegovega angažmaja v Naro-
dni vladi v Ljubljani in Deželni 
vladi v Ljubljani. V bolj stranski 
vlogi pa je predstavljen v ak-
tivnostih Rudolfa Maistra no-
vembra 1918 v Mariboru ozi-
roma na Štajerskem. Avtorja 
pa v celostni analizi njegovega 
političnega bitja in žitja pri-
kazujeta, da je bil Verstovšek 
pomemben politik, sopotnik 
Antona Korošca, mladega krila 
v Slovenski ljudski stranki, ki je 
svojo politično kariero dojemal 
kot poslanstvo za izboljšanje 
položaja slovenskega naroda v 
izobraževalnem procesu: pred 
prvo svetovno vojno v habs-
burški monarhiji s prizadevanji 
za zagotovitev ustavno zajam-

čene enakopravnosti za slovenske 
otroke v osnovnih in meščanskih 
šolah, med prvo svetovno vojno 
za popravo krivic, po prvi svetovni 
vojni pa celostno na vseh stopnjah 
izobraževanja, vključno z ustano-
vitvijo prve slovenske univerze v 
Ljubljani, ki je (bila) ena najbolj 
pomembnih pridobitev za sloven-
sko kulturo v Kraljevini Jugoslavije, 
saj je njena ustanovitev odločujo-
če vplivala na institucionalizacijo 
»slovenske« znanosti.
Študija predstavlja delovanje Ver-
stovška v štajerskem deželnem 
zboru v Gradcu, državnem zboru 
na Dunaju, v Narodni vladi v Lju-
bljani in Deželni vladi v Ljubljani, 
pri čemer avtorja upoštevata rele-
vantno literaturo, vse javno dosto-
pne arhivske vire ter sočasno časo-
pisno gradivo. Posebno pozornost 
namenjata zgodovinskemu kon-
tekstu – v besedilu in obsežnih 
vsebinskih opombah –, sprva nje-
govevemu odraščanju (narodna 
diferenciacija in posledično kriza 
identitete na Štajerskem, pred-
vsem Nemcev) in formacije v za-
vednega slovenskega izobražen-
ca, nato pa napetih narodnostnih 
razmer(ij) na Štajerskem, po prvi 
svetovni vojni pa prevratne dobe.
Na podlagi novega gradiva knji-

ga osvetljuje Verstovška kot 
politika, njegova izhodišča, na 
prepričljiv način pa odgovarja 
na očitke sodobnikov o opor-
tunizmu. Avtorja prepričljivo 
dokažeta nasprotno; zanj je 
bil boj za narodne pravice v 
šolstvu poslanstvo tako pred 
prvo svetovno vojno kakor po 
njej, ko je trmasto vztrajal pri 
ohranitvi pristojnosti njegove-
ga »ministrstva« kljub pritiskom 
iz prosvetnega ministrstva v 
Beogradu. Vendar pa je bil Ver-
stovšek pripravljen prisluhniti 
argumentom, in kar je verjetno 
še bolj pomembno za njego-
vo »ministrovanje«, zbrati okoli 
sebe sposobne strokovnjake 
ne glede na njihovo politično 
pripadnost, ki so pripravili celo-
stne in dobro premišljene reši-
tve. Verstovšek je kot »minister« 
deloval pragmatično in je po 
potrebi za svoje projekte (deni-
mo ustanovitev prve slovenske 
univerze) pridobil podporo slo-
venske javnosti. Knjiga, ki je na-
menjena širokemu občinstvu, 
je zato primeren poklon izje-
mno pomembnemu slovenske-
mu politiku ob 145. obletnici 
njegovega rojstva.

dr. Željko Oset

območje geopolitičnega pome-
na, prek katerega so se stekale 
glavne prometne komunikacije 
in s tem omogočali kulturni in ci-
vilizacijski stiki, stopa v ospredje 
potreba po poznavanju in promo-
ciji naše zgodovinske in kulturne 

dediščine širši evropski družini. 
Še večjega pomena je to za šte-
vilčno majhne narode, za katere 
se zdi, da se v vrvežu evropske 
politike hitro izgubijo ali prezrejo, 
in to neupravičeno, saj se lahko 
pohvalimo z bogato zgodovino, 
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poveličevanju osebnosti oziroma 
izpostavljanju njihove zgodovin-
ske vloge, je morda potrebno, 
da se spomnimo na tiste izmed 
njih, brez katerih ne bi bilo naše 
zgodovine, naše kulturne dedišči-
ne in identitete; da se spomnimo 
na tiste, ki so ustvarjalci razvoja, 
njegovo gonilo; tiste, ki ustvarjajo 
zgodovino; osebnosti, takšne in 
drugačne, a vselej tiste, o katerih 
je vredno in treba govoriti. 
Ena takšnih pomembnih osebno-
sti, ki so zaznamovale konec 19. 
in začetek 20. stoletja na Sloven-
skem, je nedvomno Karel Ver-
stovšek. Pri obravnavi slovenske 
zgodovine, še zlasti zgodovine 
severovzhodne Slovenije, je Ver-
stovšek, kljub njegovim nedvo-
mno pomembnim dejanjem, 
pogosto potisnjen v senco oseb-
nosti, kakršna sta Anton Korošec 
ali Rudolf Maister. Oba sta s svo-
jo pojavo, energičnostjo ter tu 

kulturo in posamezniki, ki so jo 
zaznamovali.
V današnjem času, ki je, večkrat 
upravičeno, prav zaradi zgodo-
vinskih okoliščin, nenaklonjen 

in tam tudi koleričnostjo »izsilila« 
zgodovinsko priznanje, ki pa si ga 
zasluži tudi Karel Verstovšek.
Monografija predstavlja delo po-
sameznika, ki se je v svojem ži-
vljenju uveljavil kot deželnozbor-
ski in državnozborski poslanec 
habsburške monarhije, ki se je bo-
ril za prepoznavnost slovenskega 
naroda in njegovih pravic; politi-
ka, ki je v Kraljevini Srbov, Hrva-
tov in Slovencev zasedal najvišje 
funkcije v prosveti in na področju 
kulture ter pomembno prispeval k 
vzpostavitvi slovenskega šolstva.
Čeprav je bila Verstovškova poli-
tična kariera zaradi zdravstvenih 
težav in zgodnje smrti zelo krat-
ka, je kljub vsemu, kot je zapisal 
Branko Goropevšek, bila »mete-
orska« in je Verstovška postavila 
ob bok najpomembnejšim slo-
venskim politikom na Štajerskem 
in tudi širše, hkrati pa ga naredila 
za enega najpomembnejših poli-
tičnih osebnosti Šaleške doline.
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B il sem mlad, star sem bil osem-
najst let, a četudi sem bil še 

tako zagrenjen zaradi izgube svojih 
domačih krajev, mi je bila usoda po-
rajajoče se nove države Jugoslavije 
nadvse draga. Uresničevale so se 
nam želje in gesla, ki so jih sprožile 
že Balkanske vojne leta 1912: 
Zora puca, biće dana! Mal položi 
dar, domu na oltar! Slovan, na dan!
Stara monarhija je umirala, rojevala 
se je nova država z imenom Jugo-
slavija. Te besede v avstro-ogrskem 
času nismo smeli spregovoriti. Zelo 
grenko sem se zavedal, da moje 
domačije, mojega Krasa, cele Pri-
morske, ne bo znotraj meja te nove 
države.
Velika nesreča za Slovenijo je ta-
krat bila, ker nismo imeli osebnosti, 
na katero bi se ljudstvo naslonilo. 
Potrebovali smo vodjo, ki bi v svo-

je roke prevzel oblast in predvsem 
komando nad vojaštvom. Takratni 
major Rudolf Maister, pozneje ge-
neral, je bil še povsem neznan. Po 
1. novembru 1918, ko je na svojo 
roko prevzel oblast na Štajerskem, 
se je začelo veliko govoriti o njem 
in njegovih dejanjih, vendar Maister 
je bil na Štajerskem, ki je za tedanje 
pojme bila zelo daleč od Ljubljane. 
Narodni svet v Ljubljani, ki je bil 
podrejen Narodnemu vjeću v Za-
grebu, je bil za vojaške pojme ne-
primeren.
Politično oblast so takrat imeli v ro-
kah dr. Anton Korošec - duhovnik, 
dr. Šušteršič - bivši poslanec v Du-
najskem parlamentu, Gregor Žerjal 
in drugi. Temu vodstvu so bile tedaj 
množice sicer naklonjene, toda po-
trebna je bila trda vojaška roka, ki 
bi prevzela oblast in uredila razmere 

v vojski in na mejah. To je napravil 
Maister na Štajerskem. 
Iz dneva v dan se je več govorilo o 
tem edinem slovenskem generalu. 
Doma je bil iz Kamnika. Bil je odlo-
čen človek, ki ve kaj hoče in ve kaj 
dela, a vlada v Ljubljani mu ni bila 
naklonjena. Namesto opore in po-
moči je dobival le polena pod noge.
Oficirji in vojaki smo vse bolj zahte-
vali, naj se generalu Maistru izroči 
poveljstvo cele armade na območju 
Slovenije in ne samo v mejah Mari-
bor - Zidani most – Dravograd. Ni 
pa bilo primerne osebnosti, ki bi vla-
do v Ljubljani prisilila, naj to odobri. 
Druge oblasti pa seveda ni bilo.
Zdelo se nam je, kakor da nam vla-
da v Ljubljani milostno dovoli, da 
gremo generalu Maistru pomagat 
kot prostovoljci, vendar ne kot re-
dna vojska. Sicer pa o kaki redni voj-

Andrej Zlobec, Maistrov borec 

Usodni dnevi  v novembru 1918 

Naslovnica monografije Karel Verstovšek
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Maistrovi sodelavci

ski takrat itak ni bilo govora, v koli-
kor ne upoštevamo urejene vojske 
generala Maistra na Štajerskem in 
konjeniškega odreda majorja Šva-
bića v Ljubljani. Narodne straže so 
bile zunaj redne vojske, vendar bile 
so edine legalno oborožene enote. 
Priključene so bile k 17. pehotnemu 
Ljubljanskemu polku.

Na poti v Maribor -  
k Maistrovim borcem
Prve dni novembra smo prejeli za-
nesljiva poročila, da Maistrova voj-
ska prodira proti Koroški in da bo 
Maister na svojo roko prevzel oblast 
tudi v tej deželi, čeprav so mu iz Lju-
bljane ukazali, naj se drži na terito-
riju od Šentilja do Zidanega mosta 
in Dravograda. Vsi bi želeli Maistru 
na pomoč, vendar ni bilo človeka, 
ki bi rekel: »Fantje slovenski, gremo 
in zasedimo našo deželo Koroško – 
saj je del Slovenije!«
Naj poudarim, da smo, preden je 
nastala Jugoslavija, imeli Koroško, 

tako kot Kranjsko, Gorenjsko, Šta-
jersko, Primorsko in ostale dežele 
kot del Slovenije. Razen tega je tre-
ba vedeti, da so bili Celovec, Beljak 
in druga mesta na Koroškem bolj 
zavedno slovenska, kot pa morda 
na Kranjskem. Vsekakor pa veliko 
bolj slovenska, kot na primer Mari-
bor, Ptuj in drugi kraji, ki jih je ge-
neral Maister od 1. novembra 1918 
držal v svojih rokah.
V začetku novembra 1918 smo se, 
skupina prostovoljcev, kar na hitro 
odpravili na odhod k Maistru, ne 
glede na ovire. V »pulfer-magacinu« 
smo izbrali najboljšo opremo, orož-
je in strelivo. Za odhod ni bilo nobe-
nega povelja ali kake višje koman-
de. Bili smo prostovoljci. Uradno je 
Narodni svet dovolil študentom, da 
lahko gredo Maistru na pomoč. V 
okviru tega dovoljenja smo šli tudi 
mi in še precej drugih skupin.
Naš poveljnik, Franc Mohor, nam je 
na kratko povedal, da gremo na Ko-
roško, kjer se bomo združili z mai-

strovci. Bili smo navdušeni.
S tovornim vlakom smo se odpelja-
li zjutraj in popoldne smo bili že na 
Jesenicah. Tam smo prespali v neki 
gostilniški sobi in naslednje jutro že 
navsezgodaj odkorakali proti Belja-
ku. Kmalu smo zvedeli, da Maistro-
va vojska res koraka proti Koroški, a 
ne vodi je Maister osebno, ampak 
njegov najboljši sodelavec, nadpo-
ročnik Franjo Malgaj. O njem so go-
vorili, da je silno velik, pravi velikan 
in da vzbuja strah in trepet pri sovra-
žniku. Zelo je odločen in gotovo bo 
v nekaj dneh zasedel vso Koroško! 
Veseli smo bili take novice, čeprav 
smo vedeli, da Narodni svet v Lju-
bljani ne odobrava takih nastopov 
ter da vse upe polaga na zaveznike, 
ki nam bodo tako ali tako dodelili 
Koroško. Poleg tega so v Ljubljani 
računali na prihod srbske armade, ki 
se je dotlej borila na Kajmakčalanu.
Po raznih stezah in stezicah čez Ka-
ravanke smo prišli že v bližino Po-
drožce. Tam smo pri nekem kmetu 
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dobili nekaj za pod zob in tudi »to-
ukeca« - jabolčnika, nam je dal, da 
smo poplaknili grla.
Vse kaže, da bodo korakali proti 
nam, zato se moramo pripraviti na 
obrambo. Mohor je tudi zvedel, da 
Malgaj dela čudežne podvige ter 
da postopoma zaseda ozemlje naše 
Koroške, ne glede na vse težave in 
težke okoliščine. Predvsem, vlada v 
Ljubljani je prepovedala take akcije 
– zaradi zaveznikov!
Kljub takim poročilom smo nadalje-
vali pot ob nekem potoku. V smre-
kovem gozdu smo se ustavili in naš 
poveljnik nam je dal ukaz, da naj po-
lovica čete spleza na smreke in opa-
zuje morebitne premike sovražnika. 
Čez čas bomo naredili zamenjavo in 
bo druga polovica čete s smrek opa-
zovala okolico.
V gozdu smo začeli vpiti različne 
komande, malo za šalo, malo za res. 
Nekaj po starem – avstrijskem nači-
nu, nekaj po novem –slovenskem. 
Šale s komandami so bile priljublje-
na »igra«. S soborcem Lojzetom Zo-
retom sva bila soseda na smrekah. 
Pod nama je nekdo vpil:
»Schiessen grad aus!« - Streljaj narav-
nost na sovražnika! 
»Streljaj! Avsec – 100 korakov!« je kri-
čal drugi. 
Nekdo je kritiziral komando, češ, da 
to ni Avsec (»Ausetz«), ampak – muha!

Tretji je vpil: »Streljaj visoko, da ne 
boš koga zadel!«
Bilo je torej nekaj za smeh in nekaj 
za jok v tem babilonu. 
Napetost pred pričakovanim napa-
dom smo si skušali razbiti s šalami. 
Tako je vsak sam pred seboj in pred 
drugimi skrival strah. 
Opazovali smo okolico in pričako-
vali napad. Ni nam bilo lahko. Pre-
živeli smo štiri leta vojne, sedaj pa 
nismo želeli v tem boju dobiti kako 
kroglo. 
Avstrijci so res od vasi prihajali proti 
nam, vendar ne po cesti, ampak ob 
cesti. Po njivah ob cesti so se prika-
zali značilni kupčki – kamor so udar-
jale krogle. Videli smo, da naši na-
sprotniki slabo streljajo. Moj sosed 
Lojze se je tudi pripravljal na strelja-
nje, vendar ni vedel, kako naj se drži 
za vejo in istočasno strelja. Splezali 
smo na tla. Če bi nas kaj zadelo na 
smreki, bi telebnili na tla in tako bi 
bili v dvojni nevarnosti.
Pričakovali smo ponovno streljanje, 
zato smo si delali korajžo z burkami 
- da bi pregnali strah. Smejali smo 
se predvsem našim komandam. Še 
vedno se nismo zedinili kakšne ko-
mande bomo uporabljali. Nekateri 
so predlagali take komande, kot so 
veljale pri 27. LIR (Landwehr Infante-
rie Regiment – brambovski pehotni 
regiment). Drugi so se šalili in pre-

dlagali skavtske ali gasilske koman-
de ali pa komande – kar tako!
Skozi gozd smo se pomikali previ-
dno navzdol. Pričakovali smo, da se 
bomo pod gozdom srečali z Avstrij-
ci. Ko smo prišli na plano, smo se 
morali razvrstiti v strelske linije. Tudi 
tega ukaza nismo znali »skovati« po 
slovensko, zato je naš poveljnik po-
veljeval »po starem«: »V Schwarm 
Linie!« (linija v obliki roja).
Naslednji dan se je polovica naše 
skupine vrnila v Ljubljano, ostali pa 
smo nadaljevali pot ob Dravi, z na-
menom, da pridemo v Maribor.
Polegli smo in si ogledovali polje in 
travnike pred seboj. Nismo pravilno 
predvidevali. Pričakovali smo sovra-
žnika pod gozdom, a zagledali smo 
ga ob progi.
Noč je nastajala. Levo in desno od 
nas so bile naše enote. Polegli smo v 
otavo in po kratkem oddihu nadalje-
vali pot proti severu. Prišli smo v vas 
Bistrica. Prosili smo za prenočišče in 
ga dobili pri dveh premožnih kme-
tih. Zelo prijazno so nas sprejeli. 
Prav kmalu se je pri nas znašel Ma-
istrov zaupnik, komisar za koroško 
deželo. Povedal nam je, da je pred 
nekaj dnevi bil v teh krajih nadpo-
ročnik Malgaj s svojo četo, vendar 
se je na povelje generala Maistra 
vrnil na Štajersko. Vsi smo vedeli, 
da je vsega kriva vlada v Ljubljani, ki 
pričakuje Srbe, da naj bi oni naredili 
red. Ko pa nam je komisar povedal, 
da je najbližja avstrijska četa »vol-
kswehrovcev« (brambovcev) v Sv. 
Jakobu, vsaj 15 km daleč, smo mir-
no zaspali, stražil nas je le en stražar.
Naslednji dan se je polovica naše 
skupine vrnila v Ljubljano, ostali pa 
smo nadaljevali pot ob Dravi, z na-
menom, da pridemo v Maribor.
Kot v čudež, smo na progi strme-
li v vlak z lepo oblečenimi češkimi 
legionarji. V tistih časih, ko smo bili 
vajeni razcapanih vojakov, so bili ti 
legionarji pravo čudo. Bili so prav 
zavidanja vredni. Uniforme so imeli 
olivne – maslinaste - barve. Prilegale 
so se jim, kot bi bile krojene za vsa-
kega posebej. Čepice so imeli prav Na položaju
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Mitraljezec v pripravljenosti

take, kot pozneje vsa češka armada. 
Pomahali smo drug drugemu in se 
ločili. 
Prišli smo v Dravograd. Tudi tam nas 
je našel Maistrov zaupnik. Kritiziral 
je vlado v Ljubljani, ki ni hotela za-
upati Maistru oblasti nad Koroško. 
Koroški zato slabo kaže! 
Pohod od Dravograda do Maribo-
ra je bil čudovito lep. Povsod so 
nas ljudje prijazno sprejemali in nas 
pozdravljali in nam nazdravljali s to-
ukecem. Bolj, ko smo se bližali Ma-
riboru, več je bilo novic o tem, kako 
Maister zbira vojake in želi dokonč-
no obračunati z Nemci in nemčurji.

General Maister –  
prvi poveljnik prve redne  
slovenske vojske v zgodovini
Sredi novembra smo prikorakali v 
Maribor. Nastanili so nas v nekih 
barakah blizu Dragonarske vojašni-
ce na desnem bregu Drave. Nekaj 
dni smo pohajkovali po Mariboru. 
Krožile so razne vesti, nihče pa ni 
vedel kdaj in kaj namerava general 
ukreniti v Mariboru. Dan in noč se 
je slišalo streljanje v mestu in pretepi 
med Slovenci in nemčursko zeleno 
gardo - Schutzwehrom. 
Maister je izdal razglas, da se mo-
rajo vsi mlajši letniki javiti v Mari-
boru, pri Štajerskem obmejnem 
poveljstvu. Nisem okleval. Dne 19. 
novembra 1918 sem se uradno pri-
družil Maistrovim borcem.
Dne 20. novembra 1918 sem se pri-
družil Mariborskemu pešpolku. Po-
veljnik polka je postal podpolkovnik 
Avgust Škabar. Bil sem razporejen v 
10. četo Mariborskega štajerskega 
obmejnega poveljstva. Naš povelj-
nik je bil nadporočnik Ivan Gračner. 
Dne 21. novembra 1918 je bila sve-
čana zaprisega polka.

Zgodovinski  
23. november 1918
Dne 22. novembra smo dobili ukaz, 
da ne smemo zapuščati vojašnice. 
Slišali smo, da spadamo pod koman-
do stotnika Kosa, naš neposredni 
poveljnik pa je bil še vedno Mohor. 

V noči med 22. in 23. novembrom 
1918 smo se zbrali v zbor na dvori-
šču vojašnice. 
Ob 2. uri zjutraj nam je nadporoč-
nik Gračner povedal, da se bo ob 4 
uri zjutraj izvršila razorožitev zelene 
garde, Schutzwehra – nemške mari-
borske mestne garde. Razorožiti je 
bilo treba zeleno gardo na kolodvo-
ru, na pošti, v bolnici, v kaznilnici, 
v skladiščih, povsod. Naloga naše 
skupine je bila, da na 3. odseku 
vzhodno od Mlinske ulice razoroži-
mo okrog 190 schutzwehrovcev – 
vojakov in oficirjev. Razburjeni smo 
čakali, da napoči čas akcije. 
Kot sence smo se začeli plaziti po 

temnih ulicah spečega mesta.
Prihuljeni k tlom smo se plazi-
li čez dravski most. Znašli smo se 
v nekem jarku v bližini Glavnega 
trga, nekje blizu današnje kavarne. 
Obležali smo potuhnjeni v grapi ob 
zidu. Po mestu se je slišalo strelja-
nje, tekanje in kričanje. Po ozki ulici 
smo se priplazili do stolnice. Ležali 
smo ob ograji spomenika pri stolni-
ci. Po mestu se je še vedno slišalo 
streljanje. 
Razorožitev se je izvršila neverjetno 
točno po Maistrovem predvidenem 
načrtu. Tako tudi na drugih odse-
kih in Maribor je bil ob 5. uri zjutraj 
osvobojen! 
Ko se je zdanilo, se je na trgu zbra-
lo mnogo naših vojakov in oficirjev. 
Tudi general Maister s svojim šta-
bom je prišel. Vsi smo bili srečni. 
Brez večjih žrtev je bila razorožena 
zelena garda - zadnja opora nem-
štva v Mariboru. Mesto je postalo 
dejansko slovensko in general Mai-
ster popolni gospodar Štajerske. 
Po razorožitvi zelene garde je v Ma-
riboru postalo veselo. Dobivali smo 
dobro hrano. Vse gostilne so bile 
polne vojaščine. 
Ulica ob Glavnem trgu v Mariboru 
se je pozneje preimenovala v ulico 
23. novembra.
(besedilo je za tisk pripravila hči An-
dreja Zlobca, Dušica Kunaver)Dušica Kunaver
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Narodna zavest in Zveza društev general Maister
Posvet o nadaljnjem delovanju Zveze društev general Maister  
na področju širjenja domoljubja in državljanske zavesti

Rudolf Pfajfar, sekretar ZDGM

P  osvet je bil 25. januarja 2017 ob 
13. uri v prostorih ZDGM, Trubar-

jeva 3, Ljubljana. 

Prisotni: mag. Milan Lovrenčič, prof. 
dr. Janko Prunk, mag. Marjan Farič, 
dr. Spomenka Hribar, mag. Franci Pi-
vec, dr. Boris Žnidarič, prof. dr. Danilo 
Türk, nekdanji predsednik RS, dr. Sta-
nislav Kocutar, prof. dr. Franjo Štiblar, 
dr. Vasja Klavora, Janko Veber, Vitko 
Roš in Rudolf Pfajfar.

Uvodoma se je predsednik ZDGM 
mag. Milan Lovrenčič zahvalil za ude-
ležbo in opravičil nekatere odsotne 
posameznike, ki so tudi bili vabljeni 
na pogovor. Pojasnil je delovanje in 
nekatere prednostne naloge, ki jih kot 
del civilne družbe opravlja Zveza in 
njena društva na terenu, in tudi vlo-
go aktivnega državljana v naši družbi. 
Predstavil je knjigo o dr. Karlu Ver-
stovšku, ki je izšla pred nekaj meseci 
in podal informacijo o pripravah na 
izid knjige o dr. Franju Rosini.

V nadaljevanju je prof. dr. Janko 
Prunk poudaril željo po dobrem so-
delovanju predvsem na področju 
spodbujanja narodne zavesti. Zah-

tevno nalogo nameravamo uresničiti 
tudi s pomočjo organiziranja okroglih 
miz v številnih naših društvih po Slo-
veniji. Da bi bili pri tem delu učinko-
viti, bomo poleg dobre organizacije 
potrebovali tudi nosilce posameznih 
vsebin. Zavedamo se, da je stanje na 
področju narodne zavesti in domolju-
bja na najnižji točki po osamosvojitvi, 
zato se čutimo poklicani, da v okviru 
naših možnosti in pristojnosti skuša-
mo spreminjati stanje na tem podro-
čju. Želimo si, da bi tudi zadnje omiz-
je potrdilo, da je naša pot prava in da 
lahko računamo na sodelovanje vseh 
udeležencev današnjega posveta. Se-
znam možnih nosilcev vsebin bodo 
prejela tudi naša društva, ki bodo ak-
tivno sodelovala pri organizaciji posa-
mezne aktivnosti.

Nekaj poudarkov iz razprave
• V razvitih državah delujejo aka-

demije oz. instituti za politično 
izobraževanje, ki profesionalno 
pokrivajo področje domoljubjain 
narodne zavesti.

• Slovenska družba gre vedno bolj 
po poti potrošniške miselnosti. Dr-

žavo potrebujemo predvsem za 
zagotavljanje boljšega standarda 
in uresničevanja lastnih interesov.

• Niso nam ponujeni odgovori na 
temeljna vprašanja razvoja države, 
ki jih prinaša čas. Iz suverene drža-
ve se spreminjamo v polsuvereno.

• Evropska skupnost je razdeljena na 
več suverenih držav, ki ščitijo pred-
vsem lastne interese. Ostaja nego-
tovost, saj temeljne funkcije Evrop-
ske unije ne delujejo. Evropsko 
skupnost vidimo kot državo, kjer 
prevladujejo nacionalni interesi. 

• Spremljajo nas zgodovinske dano-
sti in dolgoletna želja slovenskega 
naroda po lastni državi. Sedaj jo 
imamo, pa ne vemo, kaj z njo. Nič 
nam ni bilo podarjeno, zato bi mo-
rali biti ponosni nanjo.

• Treba bi bilo ustanoviti Odbor za 
prihodnost v okviru Državnega 
zbora Republike Slovenije, ki bi 
določal, v katero smer naj se razvi-
ja država in kaj je nacionalni inte-
res, ki bo usmerjen v prihodnost.

• Morali bi ustaviti vse dosedanje 
negativne trende slabljenja drža-
ve. Tudi z vpogledom v zakone in 
ustavo RS.

Podpis letne pogodbe o sofi-
nanciranju delovanja ZDGM: 
Andreja Katič, ministrica za 
obrambo in Vitko Roš, podpred-
sednik ZDGM.
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• Dejstvo je, da smo ujetniki ne-
oliberalizma in brezosebnosti 
družbe, v kateri živimo.

• Izgubili smo občutek za pripa-
dnost in nacionalni naboj. Prav 
tako ni zaznati zaščite lastniške-
ga interesa, ko govorimo o dr-
žavni lastnini, ki je naša skupna 
last.

• Nacionalni naboj je splahnel že 
v letih 1994-1998, s tem pa se je 
izgubila tudi samopodoba naše 
novonastale države.

• Slabe izkušnje imamo tudi z 
identiteto Slovenije. Nacionalni 
interes je zlorabljen, popačen in 
nedefiniran. Ne znamo se dogo-
voriti, kaj je dobro za Slovenijo.

• Glede na to, da domoljubje iz-
haja iz srca, je zelo hudo, če 
imamo dvojno domoljubje in 
narodno razcepljenost. Politične 
opcije si po svoje prisvajajo do-
moljubje, nekatere pa ga sploh 
nimajo oz. trdijo, da to ni po-
trebno. Na podlagi nacionalne-
ga interesa se moramo zavzeti 
za eno definicijo, kakšno domo-
ljubje si želimo.

• Pogrešamo nacionalni ponos. 
Prav tako nismo uspeli dose-
či konsenza pri temeljnih zgo-
dovinskih dogodkih iz novejše 
slovenske zgodovine. Sovražna 
razdeljenost spodnaša narodni 
ponos. 

• Postavlja se vprašanje uspešno-
sti našega izobraževalnega sis-
tema in vzgoje mladih v duhu 
aktivnega državljana, narodne 
zavesti in domoljubja. 

• Premalo poznamo težnje Slo-
vencev po življenju v skupnem 
prostoru oz. državi . Nekatere 
napake nepoznavanja in nespo-
štovanja narodne identitete re-
šujemo še danes. To se odraža 
tudi v odnosu do spoštovanja 
padlih slovenskih vojakov v prvi 
svetovni vojni, saj jim na neka-
terih mestih šele danes v znak 
spoštovanja postavljamo spo-
menike (Doberdob). Za vzgled 
na tem področju nam morajo 
biti nekateri drugi državotvorni 
evropski narodi.

• Boriti se moramo z različnimi 
radikalizmi in problemom raz-
slojenosti. Vzpostaviti moramo 
nacionalni interes in identiteto.

• Svet se radikalno spreminja, 
zato se vedno znova postavlja 
vprašanje našega nadaljnjega 
razvoja. 

Zaključki
• Iz pogovora je razvidno, da se in-

stitucije sistema premalo trudijo 
za ustvarjanje sistemskih danosti, 
utrjevanje temeljev slovenske dr-
žavnosti, narodne zavesti in s tem 
povezanega domoljubja.

• Udeleženci posveta se zavezuje-
mo, da bomo po svojih močeh in 
sposobnostih sodelovali pri orga-
nizaciji posvetov in okroglih miz 
povsod tam, kjer delujejo društva 
generala Maistra in Franja Malga-
ja. Tako želimo prispevati k razvoju 
nacionalne zavesti, državotvorno-
sti in domoljubja v naši državi. 

• Teme posveta oz. okroglih miz 
pripravi ZDGM v sodelovanju s 
predavateljem in društvom, ki bo 
organiziralo aktivnost.

• Udeleženci soglašajo, da se je treba 
kar najbolj potruditi, da se tovrstna 
društva kot pomemben člen civilne 
družbe organizirajo po vsej državi.

• Z Ministrstvom za šolstvo se je 
treba dogovoriti o možnih oblikah 
sodelovanja na področjuizobraže-
valnega sistema in vzgoje mladih 
v duhu aktivnega državljana, naro-
dne zavesti in domoljubja.

• Za boljše informiranje slovenske jav-
nosti je treba vse najpomembnejše 
aktivnosti, kot so osrednja proslava 
GRM, obletnica Majniške deklaraci-
je, Koroškega plebiscita, izdaja knjig 
o narodnih prebuditeljih in o drugih 
pomembnih temah iz slovenske 
zgodovine aktivno vključiti v najbolj 
gledane, poslušane in brane medije, 
kot npr. TV, radio …)



V času rokometnega tekmovanja 
v Parizu me je prevzelo domoljub-
no čustvo, ko so naši športniki vsi, 
brez izjeme, ob izvajanju držav-
ne himne peli. Bilo je veličastno 
poslušati mlade športnike, ki so s 
športnim navdušenjem čustveno 
peli državno himno. Hvala vam za 
zgled, kako ste pokazali narodno 
zavest in državljansko pripadnost. 
S petjem se najbolj izrazi čustvo, 
ki je notranji naboj razpoloženja. 
Če se poje državna himna, se ve, 
da se s tem poklonimo domovini 
in izrazimo čustveni odnos do do-
movine. Seveda v Pariz niso prišli 
samo zato, da bi peli državno hi-

Rokometaši, naši domoljubi
mno in s tem pokazali svojo pripa-
dnost – gnala jih je strast po športni 
igri, po rokometu ter sprejetju tek-
movalnega izziva.
Moštvo, ki je nastopilo v Parizu, je 
šlo skozi večletni mukotrpni trening. 
Toda njihovi trenerji in vodstvo Ro-
kometne zveze je v program dela 
vključilo tudi za petje himne. Redno 
spremljam športne dogodke. Veči-
na naših tekmovalcev, ki si z zmago 
prislužijo izvajanje himne, jo tudi ču-
stveno spremljajo in zapojejo. Se pa 
tudi zgodi, da kakšen športnik poza-
bi, da ne zastopa samo sebe, ampak 
tudi državo oz. državljane, ki so mu 
omogočili, da je treniral in tekmoval 

tudi z njihovo pomočjo. Pred leti smo 
Fakulteto za šport zaprosili, naj svoje 
študente motivirajo k petju državne 
himne, saj ima to izreden vpliv na do-
moljubno pripadnost. Iz nastopov ro-
kometne reprezentance se lahko za-
ključi, da je kompleten športnik tisti, 
ki je športno in duhovno motiviran, 
da zastopa svojo državo. 
Zato rokometni delavci ter športniki, 
hvala vam za dostojno zastopanje 
naše domovine, ki niste samo špor-
tno motivirani, ampak tudi ponosni, 
da ste Slovenci, in izražate svojo na-
rodno pripadnost s petjem himne 
Parizu me je prevzelo domoljubno 
čustvo, ko so naši športniki vsi, brez 
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Iz dela društev in zveze

L eta 2009 smo na pobudo Šol-
skega centra Rudolfa Maistra iz 

Kamnika nekatere slovenske gimna-
zije začele s tekmovanji iz znanja o 
generalu Maistru. Za datum tekmo-
vanja smo določili 23. november, ki 
je dan Rudolfa Maistra. Na ta dan 
se spominjamo dogodkov tega dne 
leta 1918 v Mariboru, ko je general 
Maister z novoustanovljeno sloven-
sko vojsko razorožil zaščitno stra-
žo mariborskih Nemcev in prevzel 
oblast v Mariboru ter s tem zagoto-
vil, da je mesto ostalo slovensko. Cilj 
tekmovanja pa ni samo spominjanje 
na ta in druge dogodke takratne 
prevratne dobe, pač pa tudi spozna-
vanje Rudolfa Maistra kot vojaka, 
politika, pesnika, slikarja in bibliofila 
pred prevratno dobo in po njej. Or-
ganizatorji tekmovanja menimo, da 
tako vsestranskih oseb ni bilo prav 
veliko v slovenski zgodovini. Hkra-
ti verjamemo, da nam ima general 
Maister veliko povedati tudi za se-
danji čas: upamo, da bomo današnji 
Slovenci prav tako odločni in modri 

Boris Hajdinjak 

Tekmovanja iz znanja o generalu Maistru

v obrambi svojih pravic kot je bil ge-
neral Maister. Zadnje, a ne najmanj 
pomembno, je tudi druženje dija-
kov in učiteljev slovenskih gimnazij.
Pobudniki so bili tudi prvi gostitelji, 
od takrat pa so bili gostitelji tekmo-
vanj naslednje šole: 
• 2010 Gimnazija Kranj, 

• 2011 Šolski center Rudolfa Mai-
stra Kamnik, 

• 2012 Prva gimnazija Maribor, 
• 2013 Prva gimnazija Maribor, 
• 2014 Šolski center Rudolfa Mai-

stra Kamnik, 
• 2015 Gimnazija Ptuj in 
• 2016 Gimnazija Poljane Ljubljana.

Kviz iz znanja o generalu Maistru na Prvi gimnaziji Maribor leta 2013 (fotografija: Večer).



mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev general Maister

izjeme, ob izvajanju državne himne 
peli. Bilo je veličastno poslušati mla-
de športnike, ki so s športnim nav-
dušenjem čustveno peli državno 
himno. Hvala vam za zgled, kako 
ste pokazali narodno zavest in drža-
vljansko pripadnost. S petjem se naj-
bolj izrazi čustvo, ki je notranji naboj 
razpoloženja. Če se poje državna hi-
mna, se ve, da se s tem poklonimo 
domovini in izrazimo čustveni odnos 
do domovine. Seveda rokometaši v 
Pariz niso prišli samo zato, da bi peli 
državno himno in s tem pokazali svo-
jo pripadnost – gnala jih je strast po 
športni igri, po rokometu ter spreje-
tju tekmovalnega izziva.

Moštvo, ki je nastopilo v Parizu, je 
šlo skozi večletni mukotrpni trening. 
Toda njihovi trenerji in vodstvo Ro-
kometne zveze je v program dela 
vključilo tudi  za petje himne. Re-
dno spremljam športne dogodke. 
Večina naših tekmovalcev, ki si z 
zmago prislužijo izvajanje himne, jo 
tudi čustveno spremljajo in zapojejo. 
Se pa tudi zgodi, da kakšen športnik 
pozabi, da ne zastopa samo sebe, 
ampak tudi državo oz. državljane, ki 
so mu omogočili, da je treniral in tek-
moval tudi z njihovo pomočjo. Pred 
leti smo Fakulteto za šport zaprosili, 
naj svoje študente motivirajo k petju 
državne himne, saj ima to izreden 

vpliv na domoljubno pripadnost. 
Iz nastopov rokometne repre-
zentance se lahko zaključi, da 
je kompleten športnik tisti, ki je 
športno in duhovno motiviran, 
da zastopa svojo državo. 
Zato rokometni delavci ter 
športniki, hvala vam za dostoj-
no zastopanje naše domovine, 
ki niste samo športno motivira-
ni, ampak tudi ponosni, da ste 
Slovenci, in izražate svojo naro-
dno pripadnost s petjem himne 
na najveličastnejših dogodkih, 
kot je slovesnost proglasitve 
zmagovalca.
Hvala vam. »
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Iz dela društev in zveze

Ob zaključku tekmovanja iz znanja o generalu Maistru na Prvi gimnaziji Maribor leta 2013 
sta dr. Dragan Potočnik, predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Ma-
ribor, in Herman Pušnik, ravnatelj Prve gimnazije Maribor, položila cvetje pred Maistrovim 
spomenikom (fotografija: Večer).

Vsaka šola tekmuje s tričlansko 
ekipo. Tekmovanje poteka v obli-
ki kviza. Vprašanja so sestavljena 
na podlagi predpisane literature. 
Običajno poteka v dveh krogih. 
Za pravilen potek tekmovanja skr-
bi izbrana žirija. Tekmovanja so se 
doslej udeležile naslednje šole: I. 
gimnazija v Celju, Šolski center Ru-
dolfa Maistra Kamnik, Gimnazija 
Kranj, Gimnazija Ledina Ljubljana, 
Gimnazija Poljane Ljubljana, Sre-
dnja upravno administrativna šola 
Ljubljana, Prva gimnazija Maribor, 
III. gimnazija Maribor, Gimnazija 
Ptuj in Gimnazija Slovenj Gradec.
Tekmovanja so vedno popestrena s 
spremljevalnimi prireditvami. Tako 
smo na Prvi gimnaziji Maribor kot 
gostitelji tekmovanj v sodelovanju 
s Pokrajinskim muzejem Maribor 
in Muzejem narodne osvoboditve 
Maribor gostom omogočili ogled 
za tekmovanje ustreznih del njiho-
vih razstav ter v sodelovanju z Uni-
verzitetno knjižnico Maribor ogled 
Maistrove knjižnice in filma Ma-
istrova najdaljša mariborska noč. 
Dijaki Prve gimnazije Maribor so 
povabili mariborske osnovnošolce 
na voden ogled središča Maribo-
ra z naslovom Maribor med admi-

ralom Tegetthoffom in generalom 
Maistrom.
Pri prav vseh tekmovanjih doslej 
so sodelovala krajevno pristojna 
društva: Društvo general Maister 
Kamnik, Društvo general Rudolf 
Maister Kranj, Društvo general 
Maister Ljubljana, Domovinsko 
društvo generala Rudolfa Maistra 
Maribor in Društvo general Mai-
ster Ptuj.

Čeprav je na koncu vsakega tek-
movanja razglašena zmagovalna 
ekipa, so dejanski zmagovalci prav 
vsi udeleženi dijaki. S tekmova-
njem iz znanja o generalu Maistru 
si namreč pridobijo zavedanje, da 
je bil Rudolf Maister človek dejanj 
v ključnih zgodovinskih trenutkih 
in da zato pri Slovencih zbuja še 
danes pogum, odločnost, bojevi-
tost in navdih v delovanju za slo-
vensko državnost.
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L eta 2014, ko je minevalo sto let 
od začetka prve svetovne voj-

ne, je bilo povsod po Sloveniji veliko 
priložnostnih prireditev. Skupni ime-
novalec velikega dela teh prireditev 
je bila ugotovitev, da je bila ta vojna 
tudi »naša«. Ta pozna, upajmo, da 
ne prepozna, ugotovitev je sad po-
litičnih razmer po koncu »velike voj-
ne«, kakor so sodobniki imenovali 
prvo svetovno vojno. Slovenci smo 
po njej postali del prve Jugoslavije, 
ki je nedvomno nastala zaradi zma-
ge antantnih sil in poraza centralnih 
sil, torej strani, na kateri se je boje-
vala velika večina Slovencev. Temu 
primeren je tudi bil odnos prve Ju-
goslavije do udeležencev »velike 
vojne«. Leta 1941 je izbruhnila dru-
ga svetovna vojna, ki je pripeljala 
do nastanka druge Jugoslavije. Ta je 
deloma zaradi politične miselnosti, 
ki je iz kolektivnega spomina brisala 
vse, kar je bilo za novi režim neu-
strezno, deloma pa tudi zaradi bi-
stveno večjega števila umrlih v dru-
gi svetovni vojni povzročila izbris 
spomina na prvo svetovno vojno. V 
zadnjem četrtstoletju smo Slovenci 
samostojni. Zato se je počasi začel 
spreminjati tudi odnos do »velike 
vojne«, najprej v strokovnih krogih, 
nekoliko pozneje v šolskih progra-
mih, od leta 2014 pa tudi v najširši 
javnosti. Žal je ta sprememba pre-
pozna za veliko večino pričevalcev 
prve svetovne vojne, saj slovenski 
zgodovinarji, dokler so bili še živi, 
nismo dovolj storili za ohranitev nji-
hov spominov.
Zaradi vseh opisanih razlogov smo 
se zgodovinarji Prve gimnazije Ma-
ribor odločili, da poskusimo vklju-
čiti prvo svetovno vojno v zavest 
mladih generacij. Že prav od začet-
ka smo pri tem želeli poiskati zgod-
be posameznih udeležencev vojne, 
saj smo se zavedali, da so brez njih 
ljudje zgolj številke in ne osebe. 
Hkrati smo želeli čim bolj aktiv-
no udeležbo dijakov. Zato smo 

Boris Hajdinjak 

Razstava »On je ob Visli ali ob Drini …«

Odprtje gostovanja razstave On je ob Visli ali ob Drini… na OŠ Franca Rozmana – Stane-
ta v Mariboru, 2. II. 2017 (fotografija: Stojan Berlič).

jih pozvali, da doma povprašajo o 
morebitnih spominih, fotografijah, 
dokumentih in predmetih iz prve 
svetovne vojne, ki bi postali osnova 
za razstavo. Izkazalo se je, da je bil 
odziv dijakov preskromen: nabralo 
se je sicer nekaj gradiva, a žal brez 
kakršnihkoli zgodb posameznikov.
Načrt smo priredili tako, da smo v 
ospredje načrtovane razstave po-
stavili štiri dijakinje, ki so raziskova-
le spomenike umrlim v prvi svetov-
ni vojni iz svojega domačega kraja.
Vsi spomeniki so bili postavljeni v 
času stare Jugoslavije, samo eden 
je bil obnovljen v času samostojne 
Slovenije. Ti spomeniki so v: 
• Benediktu v Slovenskih goricah 

(za istoimensko občino) s 93 
imeni umrlih, 

• Breznu in Kapli na Kozjaku (obo-
je občina Podvelka) z 52 imeni 
umrlih, 

• Destrniku (za istoimensko obči-
no, ki smo ji priključili tudi ob-
čino Trnovska vas) s 111 imeni 
umrlih ter 

• Slivnici pri Mariboru (območje 
občin Hoče-Slivnica, Miklavž na 
Dravskem polju in Rače-Fram) s 
110 imeni umrlih; s tem spomeni-

kom se delno prekriva spomenik 
v Orehovi vasi z 20 imeni umrlih.

Najprej smo poskusili poiskati infor-
macije na terenu s pomočjo občin, 
krajevnih skupnosti in župnij. Žal 
se je izkazalo, da kljub nekaj izje-
mno zanimivega gradiva skupna 
količina informacij ne zadostuje 
za razstavo. Zato smo se povsem 
posvetili delu z viri, ki so nam bili 
dostopni. Prvi in osnovni vir so 
bili med prvo svetovno vojno ob-
javljeni avstro-ogrski spiski izgub 
(nemško Verlustliste), ki so že v ve-
liki meri digitalizirani in objavljeni 
na spletu ter zato lahko dostopni. 
Drugi, sicer manj sistematični, a 
vsebinsko bolj bogati vir, pa so 
bile oklicne zadeve, ki jih hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor. Oklic-
ne zadeve so sodno ugotovljene 
okoliščine smrti tistih vojakov, ka-
terih usoda sorodnikom ob koncu 
vojne uradno ni bila naznanjena. 
V ta namen so morali sorodniki 
sodišču predložiti zadnje dokaze 
o življenju pogrešanih vojakov: v 
večini primerov gre za pisma, do-
pisnice, fotografije in pričevanja 
preživelih. Tem dokumentom je 
sodišče dodalo po začetku po-

Iz dela društev in zveze
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Vodičke osnovnošolke vodijo obiskovalce po razstavi On je ob Visli ali ob Drini… na OŠ 
Franca Rozmana – Staneta v Mariboru, 2. II. 2017 (fotografija: Stojan Berlič).

stopka pridobljene dokumente. 
Kot tretji vir smo uporabljali med-
vojne časopise, ki so objavljali bo-
disi pisma vojakov iz fronte bodisi 
njihove osmrtnice.
Raziskava je v vseh primerih poka-
zala, da kljub veliki skrbi ob zbira-
nju imen za spomenike niso ugo-
tovili vseh dejansko umrlih v prvi 
svetovni vojni. Tako se je število 
umrlih vojakov z navedenih ob-
močij povečalo od 366 na 447, saj 
smo ugotovili 81 do zdaj na spo-
menikih nenavedenih umrlih. Vsaj 
deloma smo lahko ugotovili, kje in 
kdaj so vojaki umirali. Tako smo 
ugotovili, da je bilo najbolj krvavo 
bojišče vzhodna fronta, da je zelo 
veliko vojakov umrlo tudi v ruskem 
ujetništvu oz. v Rusiji po oktobrski 
revoluciji ter da sta bili najbolj kr-
vavi leti 1914 in 1915.
Vsaka izmed raziskovalk je po-
leg svojega spomenika predsta-
vila po eno usodo na spomeniku 
navedenega vojaka. Tako obmo-
čje Benedikta v Slovenskih gori-
cah predstavlja Janez/Ivan Dokl 
(*1879-†1918), vojak 26. domo-
branskega pehotnega polka, ki 
je bil v ruskem ujetništvu od leta 
1914 in je po premeščanju po šte-
vilnih krajih širom po Rusiji umrl 
po začetku oktobrske revolucije 
v Krasnofinsku v Sibiriji. Precej 
natančno rekonstrukcijo njegove 

usode sta nam omogočili kar dve 
različni pričevanji. Z območja De-
strnika in Trnovske vasi je predsta-
vljen Franc Cvetko (*1897-†1917), 
vojak 87. pehotnega polka, ki je bil 
pred vpoklicem dijak ptujske gi-
mnazije. Ohranilo se je kar osem 
njegovih dopisnic, napisanih med 
majem in avgustom 1917, torej v 
času 10. in 11. soške bitke. Poseb-
nost teh dopisnic je v tem, da v 
njih sorodnike poziva, naj mu naj 
pomagajo pri ureditvi štipendije 
za nadaljnji študij. To bi mu omo-
gočilo, da bi lahko odšel s fronte. 
Želja se mu ni uresničila. Padel je 
na dan začetka 12. soške bitke pri 
Mostu na Soči. Območje občine 
Podvelka predstavlja Maksimiljan 
Habit (*1882-†1916), ki je bil prav 
tako vojak 87. pehotnega polka. 
Tudi o njegovi usodi je nekaj več 
dokumentov, ker je bil postopek o 
razglasitvi za mrtvega začet dva-
krat. Od začetka vojne pa do smrti 
je bil vojak 87. pehotnega polka, 
kar pomeni, da se je bojeval tako 
leta 1915 kot leta 1916 v okoli-
ci Doberdoba. V njegovi bližini 
je med 7. soško bitko tudi padel. 
Spomenik v Slivnici predstavlja Jo-
sip/Jožef Bauman (*1894-†1916), 
vojak 47. pehotnega polka. Najbolj 
zanimiv del njegove usode je pi-
smo domačim iz začetka leta 1915 
z zelo slikovitim opisom bitke pri 

prelazu Dukla. S fronte pa ni pisal 
samo domačim, pač pa občasno 
tudi v časopis Slovenski gospodar. 
Padel je pod Monte Kaberlabo v 
Italiji leta 1916.
Delu razstave, ki so ga pripravile 
prej omenjene dijakinje, smo do-
dali še panoje s splošnimi informa-
cijami o poteku prve svetovne voj-
ne v zvezi s Slovenci. Dodali smo 
še predstavitev Ljudevita Pivka 
(*1880-†1937), sicer najbolj zna-
nega slovenskega prebežnika na 
italijansko stran, po vojni pa učite-
lja na predhodnici današnje Prve 
gimnazije Maribor, in slovenskih 
pisateljev, ki so vsebinsko pove-
zani s prvo svetovno vojno: Simo-
na Gregorčiča, Otona Županči-
ča (njegovi so verzi, ki so postali 
naslov razstave) in Prežihovega 
Voranca. Sestavni del razstave sta 
tudi dokumentarna filma, ki so ju 
pripravili dijaki na ekskurziji na 
Poljsko, kjer smo obiskali mesto 
Gorlice, sicer eno od najbolj zna-
nih bojišč fronte v Galiciji. V Gor-
licah smo obiskali lokalni muzej, 
posvečen prvi svetovni vojni, in 
vojaško pokopališče, na katerem 
so pokopani tako avstro-ogrski in 
nemški kot tudi ruski vojaki. Med 
avstro-ogrskimi vojaki je pokopa-
nih tudi precej Slovencev. Nismo 
položili cvetja in nismo prižgali 
sveč, saj rože ovenijo in sveče do-
gorijo. Smo si pa zapomnili vsak 
po eno ime davno pozabljenega 
rojaka. Posebej velja poudariti, da 
sta nam s slikovnim gradivom po-
magala Muzej novejše zgodovine 
Celje in Muzej novejše zgodovine 
Slovenije iz Ljubljane.
Posebnost razstave so tudi vodiči 
po razstavi. Vsebinsko in tehnično 
so jih pripravile dijakinje, ki so bile 
soavtorice razstave. Upamo, da 
bo razstava gostovala še na drugih 
osnovnih šolah in da bodo seda-
nje vodičke usposobile tudi nasle-
dnje vodniče. Prepričani smo, da 
bomo na ta način najbolj zaneslji-
vo obudili spomin na umrle rojake 
v prvi svetovni vojni in na pomen 
njihovega žrtvovanja za naš narod 
in državo.

Iz dela društev in zveze
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P otem ko je bil predsednik Dru-
štva generala Maistra v Ma-

riboru prof. Aleš Arih upravičeno 
razočaran nad slabim obiskom na 
lanskoletni mariborski spominski 
svečanosti ob dnevu Rudolfa ma-
istra, je najbrž že zdaj jasno, da se 
bo ob stoletnici bojev za severno 
slovensko mejo leta 2018 mesto 
Maribor vnovič primerno oddolžilo 
svojemu osvoboditelju in njegovim 
sodelavcem ter borcem. Nadvse 
hvalevredno pa je že dalj časa spo-
minjanje na Maistra na mariborski 
OŠ borcev za severno mejo in tudi 
na nekaterih drugih šolah širom po 
Sloveniji. V ta kontekst spominja-
nja na Maistra in njegovo soborce 
v prevratnih letih 1918/1919 pa za-
gotovo sodi tudi povsem prezrta 
spominska prireditev, ki jo je pri Sv. 
Juriju ob Ščavnici pripravilo tamkaj-
šnje Društvo za zaščito naravne in 
kulturne dediščine, ki ga vodi prof. 
ljutomerske gimnazije Franci Čuš.
Maistra in njegovo pomen za Slove-
nijo so na množično obiskani priredi-
tvi ( v dvorani so celo zmanjkali stoli) 
predstavili v kontekstu referata Urške 
Fras o stotniku Edvardu Vaupotiču in 
njegovi vlogi v bojih za severno mejo 
v letih 1918/1919. Mlada raziskovalka 
iz tamkajšnje OŠ je z nalogo sodelo-
vala na regijskem srečanju mladih raz-
iskovalcev in zanjo prejela zlato pri-
znanja. Za nameček je za strokovno 
brezhibno raziskavo na srečanju mla-
dih raziskovalcev Slovenije prejela še 
srebrno priznanje. Stotnik Edvard Va-
upotič je domačin, rojen 25. avgusta 
1881 v Vidmu, občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici. V njegovi rojstni hiši je bila 
nekoč gostilna in posojilnica, na nje-
nem pročelju pa je vzdidana spomin-
ska plošča. Bil je izjemno pomemben 
Maistrov soborec, ki je v prevratnem 
času prevzel vodenje referata za ob-
veščevalno varnostne zadeve in orga-
niziral mrežo tajnih zaupnikov. Njemu 

dr. Marjan Toš 

Pri Sv. Juriju so se spomnili  
stotnika Edvarda Vaupotiča

gre zahvala, da so preko enega od za-
upnikov izvedeli za načrtovani nem-
ški prevrat 24. novembra 1918. Zato 
je Maister lahko že 23. novembra 
učinkovito in drzno ukrepal, razorožil 
in razpustil nemško varnostno stražo 
(Zelena garda – Schutzwehr) in pre-
vzel nadzor v mestu. Načrt za akcijo 
strogo zaupne narave je pripravil prav 
stotnik Vaupotič. Po ustanovitvi Kra-
ljevine SHS je vstopil v njeno vojsko 
in dosegel čin podpolkovnika vojske 
Kraljevine Jugoslavije. Po upokojitvi je 
živel s soprogo Josipino v Mariboru, 
kjer je leta 1953 umrl. Pokopan je na 
pobreškem pokopališču. Raziskavo o 
stotniku Edvardu Vaupotiču je z zani-
mivimi podatki o njegovem bližnjem 
in daljnem sorodstvu dopolnil še di-
rektor mariborskega Pokrajinskega 
arhiva, arhivski svetovalec Ivan Fras, si-
cer domačin od Sv. Jurija ob Ščavnici. 
O Maistru kot vseslovenski vrednoti 
za krepitev domoljubja in narodnega 
ponosa pa sem spregovoril podpisa-
ni. Predlagano je tudi bilo, da bi ob 
stoletnici bojev za severno mejo leta 
2018 o stotniku Vaupotiču in njego-

vem delovanju izdali posebno knjižno 
publikacijo.
Hvale vredna oblika spominjanja na 
Maistra in na njegove soborce, med 
katerimi je bilo poleg Vaupotiča še 
veliko mož in fantov iz območja da-
našnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici. O 
vsem tem bodo več spregovorili leta 
2018, ko se bodo tudi v slovenskih 
»Atenah« ob stoletnici osvoboditve 
severne meje, spomnili junaških in 
odločnih dejanj mnogim Maistrovih 
borcev (veliko jih je prihajalo tudi iz 
tega dela Slovenskih goric),brez kate-
rih ne bi bilo današnje Slovenije. Že 
letos, natančneje konec maja 2017, 
pa bodo pri Sv. Juriju ob Ščavnici 
pripravili več dogodkov v počastitev 
stoletnice »majniške deklaracije«. Gre 
za znano politično izjavo poslancev 
Jugoslovanskega kluba, ki jo je v du-
najskem državnem zboru 30. maja 
1917 prebral njihov rojak dr. Anton 
Korošec. O njem bodo pripracvili tudi 
znanstveni simpozij z udeležbo ugle-
dnih zgodovinarjev in drugih razisko-
valcev dr. Antona Korošca in njegove-
ga vsestranskega delovanja.

E  Vaupotič-spominska plošča

Iz dela društev in zveze
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N a pobreškem pokopališču v 
Mariboru je bilo na vetrovni 

pustni torek zadnje slovo od ene naj-
bolj omikanih in svetovljanskih me-
ščank Maribora, nadvse spoštovane 
in cenjene Sonje Maister, snahe ge-
nerala Rudolfa Maistra. Od nje smo 
se poleg njene družine poslovili tudi 
člani in sodelavci Domoljubnega 
društva generala Maistra iz Maribo-
ra, predstavniki Zveze društev gene-
rala Maistra iz Ljubljane, Turističnega 
društva Rudolf Maister-Vojanov iz 
Zavrha, domoljubi, sosedje, zanci in 
vsi tisti mariborčani in mariborčanke, 
ki so cenjeno someščanko poznali, 
se z njo občasno družili in bili deležni 
njenega vedno prijaznega nasmeha 
in lepe besede. Slovo od pokojne 
gospe Sonje je bilo dostojanstveno 
in častno, tako kot je živela, se je 
tudi poslovila.Brez vsakega blišča, v 
pihljajočem februarskem vetru, z iz-
branimi besedami dveh govornikov, 
ubrano zapeto žalostinko in odigra-
no tišino trobentača. 
Sonja Maister izhaja iz družine ugle-
dnih tovarnarjev čokolade Zalokarje-
vih. Med obema svetovnima vojnama 
v prejšnjem stoletju sta imela njena 
starša v Mariboru tovarno čokolade 
Mirim. Sonja je bila rojena leta 1920 v 
Ilirski Bistrici, očetu Karlu in mami Emi 
Zalokar. Iz Ilirske Bistrice se je družina 
najprej preselila v Slovenske Konjice, 
od tam pa v Maribor. Z Maistrovim 
sinom Borutom se je poročila leta 
1940, torej šest let po generalovi smr-
ti. V zakonu so se jima rodili hčerka in 
dva sinova. Živ je samo še sin Borut. 
Za gospo Sonjo Maister ostajajo 
najlepši spomini na dolga leta sode-
lovanja pri negovanju spomina na 
njenega tasta, generala in pesnika Ru-
dolfa Maistra – Vojanova, osvobodite-
lja Maribora in branitelja severne slo-
venske meje. Prihajala je tako rekoč 
na vse spominske prireditve generalu 
Maistru in njegovim borcem – prosto-
voljcem v bojih za severno slovensko 
mejo. Pomagala je z dragocenimi 

V spomin

Sonja Maister ( 1920 – 2017 )

dokumenti in slikovnim gradivom, ko 
smo postavljali prvo muzejsko zbirko 
v Štupičevi vili na Zavrhu. Bila je pre-
udarna in razmišljujoča sogovornica, 
ko smo brskali po knjigi zgodovine in 
oblikovali Maistrovo celovito podo-
bo. Na Zavrh je zelo rada prihajala in 
tamkajšnji domačini so jo vedno prija-
zno sprejeli in pozdravili. Zanje je bila 
in ostala »naša gospa Maister«. Bila je 
in ostaja del Maistrovega spominjanja 
na Zavrhu in seveda v Mariboru, saj je 
še lani prišla na spominsko slovesnost 
v počastitev dneva Rudolfa Maistra 
v Unionsko dvorano. Vabili so jo na 
šole, med mladino, v vojašnico gene-
rala Maistra, k vojakom, častnikom in 
podčastnikom. Njena svetovljanska 
drža, omika in kultura, široko duhov-
no in življensko obzorje, umirjen zna-
čaj in spoštovanje sočloveka bodo 
ostale nepozabne vrline in vrednote, 
ki so krasile njeno dolgo in ustvarjalno 
življenje. Starejši someščani in vsi, ki 
nam je bilo dano, da smo jo poznali 
in na različne načine delili njeno na-
klonjenost, znanje ter bogat spomin, 
se je bomo spominjali kot brezhibno 
urejene gospe, vedno dostojanstve-
ne, uglajene, polne življenjskega op-
timizma in vedrine.
Domoljubi in zapriseženi Maistrovci 
smo bili globoko razočarani, da na 

zadnjem slovesu od someščanke, ki 
je pomembno sooblikovala mestno 
identiteto in s svojim ugledom krepila 
Maistrov uporniški duh in domoljub-
no izročilo Maribora in slovenske Šta-
jerske, na Pobrežju ni bilo nobenega 
predstavnika mestnih oblasti. Pri tem 
seveda ne gre za formalnosti, pač pa 
za elementarno človeško omiko, če 
hočete omiko mestnih oblasti, ki ra-
zen v Mariboru praviloma povsod ob 
pravem času subtilno zazna, kdaj je 
treba na čigav pogreb poslati šopek, 
ne da bi bilo to posebej zapisano v 
kakšnem pravilniku. Maribor je v tem 
pogledu žal majhen. Morda celo naj-
bolj majhen v svoji novejši zgodovini. 
Naj ji namesto oblasti pač predstavni-
ki civilne družbe izrečemo, … »Hvala 
gospa Sonja Maister, za vse kar ste 
dobrega storili za slovenstvo in za 
Maribor. Hvala, ker ste se odzivali, ko 
smo si želeli vaše bližine in hvala, ker 
je bilo takih trenutkov veliko«. 
Spoštovana gospa Sonja, Maistrovci 
in vsi domoljubi vas bomo ohranili v 
najlepšem spominu.
Aleš Arih, prof., predsednik Domoljub-
nega društva generala Maistra Maribor
Stanislav Kocutar, prof., odgovorni ure-
dnik Radia Maribor
Dr. Marjan Toš, prof., muzejski svetova-
lec v pokoju, Lenart

Iz dela društev in zveze
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V Sloveniji se o bojih za se-
verno mejo in o Rudolfu 

Maistru veliko govori. Koliko pa 
o tem v resnici vemo? Na OŠ 
Rudolfa Maistra na to vprašanje 
zlahka odgovorimo. Veliko in 
vsako leto še več. Na pobudo 
ravnateljice, ge. Jelke Weldt, smo 
pred desetimi leti začeli s projek-
tnimi dnevi in dnevi dejavnosti 
na temo Rudolfa Maistra.
Naša šola nosi ime po generalu 
in pesniku Rudolfu Maistru. To ni 
naključje. Živimo v kraju, kjer so 
potekali boji za severno mejo in 
narodnostni boji. Že v vrtcu, ki je 
del OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, se 
otroci prvič srečajo z njim. Vzgo-
jiteljice vsako leto pripravijo kaj 
novega in poučnega na to temo. 

Gabrijela Koležnik

Rudolf Maister - 
domoljubje na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Otroke vedno znova najbolj nav-
dušijo njegovi brki in uniforma. 
Z vstopom v šolo pa začnejo 
učenci podrobno spoznavati nje-
govo življenje, delo in predanost 
domovini. V prvi triadi ga najprej 
narišejo in o njem nekaj napiše-
jo. V drugi triadi se lotijo preuče-
vanja njegovega življenja in nje-
govih pesmi, v tretji triadi pa vse 
pridobljeno znanje strnejo in po-
vežejo v celoto. O njem začne-
jo razmišljati in ga razumeti. Ni 
več le general in pesnik, temveč 
mnogo več. Je tisti, ob katerem 
se zavedo svojega jezika in do-
movine. Trudimo se, da ga učen-
ci ne bi samo poznali, ampak bi v 
njih prebudil in utrdil domoljubje 
ter zavest, da so Slovenci.

Učenci skupaj z učitelji in ravna-
teljico ustvarjajo, berejo pesmi, 
poustvarjajo, v Mariboru obi-
ščejo spomenik in grob. V leto-
šnjem šolskem letu je bilo zelo 
slovesno, saj smo medse pova-
bili tudi g. Aleša Ariha, prvega 
predsednika in častnega člana 
Domovinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Maribor. V svo-
jem govoru je pohvalil znanje 
naših učencev in prizadevanje 
šole pri ohranjanju spomina na 
Rudolfa Maistra.
Tudi v prihodnje si bomo pri-
zadevali vzgajati učence v tem 
duhu in k sodelovanju privabiti 
nove in zanimive predavatelje. 

Iz dela društev in zveze
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Z godovina ne bo nikoli pozabila, da 
je največja zasluga domačinov iz 

Zavrha in okoliških krajev, ki so se leta 
1961 organizirali pod okriljem zagna-
nega Turističnega društva Rudolf Mai-
ster – Vojanov, pobuda za organizirano 
negovanje spomina na pomembnega 
moža slovenske zgodovine, generala in 
pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova. Iz 
skromnih začetkov, v času, ko o gene-
ralu Maistru ni bilo ravno priporočljivo 
preveč na glas govoriti (čeprav prepove-
dano ni bilo), je na Zavrhu vzklilo orga-
nizirano gibanje, ki je sredi 80-tih let mi-
nulega stoletja preraslo v vseslovensko 
manifestacijo slovenskega domoljubja. 
Maistrove spominske slovesnosti, pod 
katere se vse od leta 1985 podpisujeta 
TD Rudolf Maister – Vojanov in Občina 
Lenart, so veliko pripomogle k popol-
ni osvetlitvi Rudolfa Maistra kot velike 
slovenske zgodovinske osebnosti, ne 
samo kot vojaka, pač pa tudi kot pesni-
ka, bibliofila, slikarja, ljubitelja likovne in 
glasbene umetnosti ali kot kulturnega 
animatorja. Ugledni raziskovalci so potr-
dili njegov velikanski prispevek pri razvo-
ju slovenske vojske in generala Maistra 
vsestransko obdelali kot odločno voja-
ško osebnost z velikim vplivom na svoje 
vojaštvo. Poleg Maistra so osvetlili tudi 
njegove slovenskogoriške sodelavce in 
podpornike, med katerimi je bil najbolj 
odločen dr. Milan Gorišek, duša in gonil-
na sila lenarškega narodnostnega življe-
nja že v desetletju pred prvo svetovno 
vojno. Bil je tudi predsednik Narodnega 
sveta za trg Sv. Lenart leta 1918 in je oko-
li sebe zbral veliko zavednih lenarških tr-
žanov, ki so podprli Maistra, pomagali z 
živežem njegovi vojski in prispevali tudi 
denarna sredstav iz lenarške Posojilnice. 
Zavrhu gre veliko zaslug, da so bili od-
pravljeni nekateri stereotipi, polresnice 
ali neresnice o generalu Rudolfu Mai-
stru, ki so se v polpreteklosti trosile med 
prikazovanjem prevratnih časov po kon-
čani prvi svetovni vojni in to ne samo na 
avstrijski, pač pa tudi na slovenski strani. 
Izjemno širino in velik domoljubni naboj 
so Maistrove spominske prireditve na 

Slovenskogoriški prispevek h krepitvi domoljubja na Slovenskem
Maister  je (ostal)  na Zavrhu doma ....
Dr. Marjan Toš

Stara šolska stavba v središču Lenarta iz leta 1895, v kateri je bil leta 1918 ustanovljen lenarški 
Narodni svet (Foto: Marjan Toš).

Zavrhu doživele v samostojni slovenski 
državi po letu 1991, ko je med soorgani-
zatorji dogodkov tudi Slovenska vojska. 
Ponovno je bila postavljena Maistrova 
spominska soba in osvetljene se bile šte-
vilne osebnosti iz lokalne zgodovine, ki 
so bile tako ali drugače povezane z ge-
neralom Maistrom in njegovim delova-
njem. Iz spontanih začetkov in iskrene-
ga namena, da general Maister ne bi šel 
v pozabo, so domačini že leta 1961 na 
Zavrhu javno povedali, da je general še 
vedno med njimi. V javnem spominu in 
v poimenovanju društva in razglednega 
stolpa po njem. Iz spontanih začetkov 
se je rodilo organizirano gibanje, ki mu 
danes tako rekoč ni primere v iskrenih 
namenih za krepitev poštenega sloven-
skega domoljubja. 
Na Zavrhu so v minulih treh desetle-
tjih iz različnih zornih kotov potrdili, da 
je Maistrov čas bil, je in bo za vedno 
ostal zapisan v narodno zgodovino 
kot izjemno prelomen. Brez generala 
Maistra in njegovih borcev za sever-
no mejo v prelomnih letih 1918/1919 
bi se tok zgodovine obrnil in bistveno 
drugače vplival na nadaljnjo zgodovino 

Slovencev v povojni Titovi Jugoslaviji 
in veliko vprašanje je, če bi leta 1991 
brez Maistrovega delovanja, dočakali 
samostojno slovensko državo. Njej je 
položil dobršen del trdnih temeljev prav 
general Rudolf Maister s svojimi prosto-
voljci, borci za severno mejo. Na Zavr-
hu bodo v odkupljeni Štupičevi vili (iz 
nje je Maister občudoval lepote krajev 
med Dravo in Muro in zasluženo slavil 
žetev bojnih tovarišev, ki so znali stopiti 
na okope domovine, ko se je po kon-
cu prve svetovne vojne znašla v hudi 
stiski), kmalu uredili novo muzejsko 
zbirko njim in Maistru v trajen spomin. 
Občina Lenart za ta objekt že snuje 
kompleksne načrte, ki naj bi bili uresni-
čeni že za stoletnico bojev za severno 
mejo, torej prihodnje leto.
Tradicija spominjanja na generala Mai-
stra se je torej na Zavrhu in pri Lenartu 
kljub občasnim organizacijskim vzpo-
nom in padcem, ohranila in se prevesila 
že v četrto desetletje. Maister torej osta-
ja na Zavrhu preprosto - doma. Med 
ljudmi, ki so in vedno cenijo dejanja po-
gumnih in odločnih ljudi, ne pa praznih 
besed in političnega leporečja. 
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E  na od pomembnejših nalog, ki si 
jih je v letnem programu dela v letu 

2016 zadalo Belokranjsko društvo gene-
ral Maister, je bila organizacija osrednje 
proslave ob državnem prazniku - dnevu 
Rudolfa Maistra v Beli krajini in razvitje 
društvenega prapora. 
Priprave so stekle že pred poletnimi 
počitnicami in dopusti, zlasti izvedba 
vsega potrebnega ob razvitju prapo-
ra. Upravni odbor je najprej sprejel 
okvirni program pridobitve prapora, v 
katerega sodi določitev oblike prapo-
ra, kritje stroškov za nabavo prapora, 
okvirni program slovestnosti ob razvi-
tju itn.
Za končno obliko prapora sta poskr-
bela Juš Mihelčič in Stanislav Križ. Se-
veda smo pri oblikovanju upoštevali 
statutarna določila društva ter dolo-
čila statutarne pogodbe z ZDGM. 
Pri zagotovitvi finančnih sredstev so 
bili štirje osnovni viri, in sicer sredstva 
Zveze DGM, pridobljena na razpi-
su Ministrstva za obrambo, donacije 
vseh treh belokranjskih občin, v kate-
rih deluje društvo /Črnomelj, Metlika 
in Semič/ in seveda prispevki šestde-
setih članov društva za spominski že-
bljiček. 
Kot predsednik društva in organizator 
priprav in izvedbe proslave ter razvi-
tja prapora znova z velikim zadovolj-
stvom ugotavljam, da sem pri tej akci-
ji na vsakem koraku naletel na veliko 

Proslava v počastitev dneva Rudolfa Maistra  
in razvitje društvenega prapora v Metliki 21. 11. 2016
Jože Matekovič, predsednik BDGM

podporo in nesebično pomoč. 
Tudi priprave na slovesnost ob razvi-
tju prapora so potekale podobno. Sle-
herni član društva, ki je bil povabljen 
k sodelovanju, je z veliko vnemo in 
odgovrnostjo izpolnil svoje zadolžitve 
tako, da sta proslava in razvitje pra-
pora po mneju prisotnih in medijev 
potekala prisrčno, v iskrenem izkazo-
vanju domoljubja, kakršno dandanes 
prevečkrat pogrešamo. Na prireditvi 
so se še zlasti izkazali pevci Pevskega 
zbora Zveze lovskih družin Bele kra-
jine, instrumentalisti, godbeni kvartet 
pri Metliški mestni godbi, recitatorja 
– člana društva in člana Metliškega 
sokola Jože Vraničar in Janez Vraničar 
Luigi ter voditeljica Mirjana Bahorič. 
Metliško telovadno društvo Sokol je 
v slovesnih sokolskih uniformah po-
častilo prireditev in državni praznik. 
Proslave so se udeležili tudi veterani 
- borci za vrednote NOB, veterani voj-
ne za Slovenijo, veterani Združenja 
Sever in predstavniki Območnega 
združenja slovenskih častnikov - vsi 
v slovesnih uniformah in s slovesnimi 
prapori svojih združenj. 
Prav prisrčno zahvalo izrekamo slav-
nostnemu govorniku Vitku Rošu, 
podpredsedniku Zveze društev ge-
neral Maister, županu Metlike in na-
šemu članu Dargu Zevniku, županji 
Črnomlja Mojci Čemas Stjepanovič in 
podžupanu Semiča ter našemu aktiv-

nemu članu Bojanu Jakši. S svojo pri-
sotnostjo sta prireditev počastila tudi 
podžupanja Metlike Anica Kopinič in 
podžupan Črnomlja Štefan Misja, tudi 
član našega društva. 
Prapor je iz rok predsednika društva 
Jožeta Matekoviča prevzel na novo 
imenovani praporščak društva Roman 
Golobič.
Zelo smo hvaležni vsem medijem, 
ki spremljajo dogajanja na našem 
območju, zlasti TV Vaš kanal, radio 
Odeon, Dolenjski list, Belokranjec, 
Lokalno.si in Fokus Metlika. S svojimi 
objavami in prispevki so širšo javnost 
opozorili na pomen ohranjanja in širi-
tve domoljubja. 
Prepričan sem, da so takšna prazno-
vanja in prireditve nujno potrebne, saj 
so redke priložnosti, ko nas obujanje 
pričevanj o velikanih slovenskega na-
roda, obujanje spominov na težke, 
tragične in hkrati veličastne dogodke 
opozarjajo, da vse, kar uživamo da-
nes, ni samoumevno in nam ni bilo 
podarjeno. Za vse, kar uživamo da-
nes, je nekdo v slavni slovenski zgo-
dovini plačal visoko ceno. Odgovor-
nost naše generacije je, da smo vsem 
našim prednikom hvaležni in da stori-
mo vse, da se bo še dolgo razlegala 
tista naša SLOVENEC SEM in da bo 
odgovor na vprašanje pesnika ALI BO 
MOJ VNUK ŠE PEL SLOVENSKE PE-
SMI, pritrdilen. 

Iz dela društev in zveze



24

prof. dr. Janko Prunk

D ne 30. maja 1917 je slovenski na-
rod v času morije prve svetovne 

vojne pokazal, da pozna pot iz narodne 
katastrofe. V dunajskem parlamentu so 
slovenski poslanci, povezani s hrvaškimi 
poslanci iz Istre in Dalmacije v Jugoslo-
vanski poslanski klub, predstavili svojo 
narodnopolitično deklaracijo, ki je »zah-
tevala na osnovi narodnega načela in 
hrvaškega državnega prava združitev 
vseh ozemelj monarhije, na katerih žive 
Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno 
državno telo, prosto vsakega tujega go-
spostva, zgrajeno na demokratični pod-
lagi pod habsburškim žezlom.«
Ta deklaracija je bila odgovor na najve-
čjo grožnjo slovenski narodni eksistenci, 
ki je postala očitna v letih 1915 in 1916. 
V letu 1915, ko je vojna trajala že skoraj 
leto dni in je vzela slovenskemu narodu 
na tisoče življenj mož in fantov, je antanta 
aprila v Londonu sklenila pogodbo (pakt) 
z Italijo, nekdanjo avstrijsko zaveznico, za 
njen vstop v vojno na strani antante. Za 
plačilo ji je obljubila nekaj ozemelj, ki si 
jih je Italija že dolgo želela: južno Tirolsko, 
slovensko Primorje s Trstom in Gorico, 
Istro in Dalmacijo. Takšna možnost bi 
ob zmagi antante zelo usodno razkosala 
mali slovenski narod. Tega se je slovensko 
narodno vodstvo zavedalo in poskušalo 
prepričati carsko Rusijo, da ne podpre 
londonskega dogovora. Toda iz Rusije je 
dobilo strahotno porazno sporočilo, da 
Rusija zaradi Slovencev ni pripravljena 
podaljšati vojne niti za en dan in ne žrtvo-
vati niti enega vojaka.
Ko je Italija maja vstopila v vojno in na-
padla Avstrijo prav na delu, ki so ga na-
seljevali Slovenci, so se ti odločili braniti 
svojo domovino in s tem tudi habsbur-
ško monarhijo.

Stota obletnica Majniške deklaracije

Toda odločilne sili v Avstriji, nemške po-
litične stranke, niso cenile takšne sloven-
ske drže. Nasprotno, spomladi 1916 so 
objavile tako imenovane Nemške zahte-
ve, da se v Avstriji takoj izvede spremem-
ba ustave, s katero bo Avstrija razglašena 
za enonarodno nemško državo z enim 
samim uradnim jezikom. Z uresničitvi-
jo takšnega akta bi bili Čehi in Slovenci 
izpostavljeni hudi germanizaciji, katere 
prva žrtev bi bili Slovenci kot razmeroma 
maloštevilen narod. 
V takšnih kritičnih razmerah slovensko 
politično vodstvo ni izgubilo glave in ni 
obupalo. Dr. Janez Evangelist Krek in 
dr. Anton Korošec, oba člana Slovenske 
ljudske stranke, sta se povezala s hrva-
ško stranko prava, sicer manjšinsko v hr-
vaškem političnem življenju v domovini 
Hrvatski, v drugih hrvaških pokrajinah, 
Istri in Dalmaciji, pa so bili pravaši od-
ločilni. Pravaška stranka se je bila edina 
med Hrvati pripravljena tesno povezati 
s Slovenci in jih vključiti v tako imeno-
vano hrvaško državo, ki jo je zahtevala 
v habsburški monarhiji. Treba je pripo-
mniti, da to ni bila gesta bratske ljubezni 
do Slovencev, ampak predvsem politič-
na računica. Z združitvijo s katoliškimi 
Slovenci bi si pravaši povečali svojo 
moč na hrvaškem političnem prizori-
šču, predvsem pa v svoji politični igri s 
hrvaškimi Srbi.
Slovenci so računali, da bodo s podporo 
hrvaškega naroda in njihovega boljšega 
narodno političnega položaja uspeli iz-
bojevati svoj želeni narodni cilj - zedinje-
no Slovenijo in se z njo otresli nemškega 
pritiska. 
Majniška deklaracija je z manjšo za-
mudo na Slovenskem spodbudila pra-
vo politično deklaracijsko gibanje. V 
podporo deklaraciji so se v začetku 
leta 1918 izrekali občinski odbori po 
vsej Sloveniji in še posamezniki, ki so 
prispevali več kot 200.000 podpisov; 
slednje so ženske maja 1918 izročile 
načelniku Jugoslovanskega parlamen-
tarnega kluba, dr. Korošcu. 
Ker so vsi odločilni dejavniki monarhije 
deklaraciji nasprotovali, je to samo še 
podžgalo voljo Jugoslovanov, predvsem 
Slovencev, da jo uveljavijo. In pri tem so 

začeli spomladi 1918 že opuščati habs-
burški okvir za svojo Jugoslavijo.
Nekaj problemov pri odločnejšem nasto-
pu vseh v deklaraciji omenjenih Jugoslo-
vanov je povzročala vodilna hrvaška po-
litična sila, hrvaško –srbska koalicija, ki je 
imela še svojo posebno strateško varian-
to: samo hrvaško državo brez Slovencev.
Toda ob očitnem porazu habsburške 
monarhije na bojiščih se je tudi hrvaško-
-srbska koalicija odločila, da podpre de-
klaracijo. Tako so 6. oktobra 1918 Hrvati, 
Slovenci in Srbi v Zagrebu ustanovili Na-
rodni svet SHS kot svoje vrhovno politič-
no telo.
Dne 29. oktobra 1918 je hrvaški sabor 
razglasil prekinitev vseh državnopravnih 
zvez z Avstrijo in Ogrsko in ustanovitev 
samostojne države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Predsednik Narodnega sveta SHS 
je postal Slovenec, dr. Anton Korošec. 
Istega dne kot je zasedal hrvaški sabor, pa 
je slovenski Narodni svet sklical v Ljublja-
ni veliko ljudsko zborovanje, na katerem 
so tudi Slovenci razglasili »pretrganje« 
političnih vezi z Avstrijo, osvoboditev od 
tisočletne nemške oblasti in vstop Slove-
nije v Državo SHS. To je bil v slovenski 
zgodovini velik prelom.
Novi slovenski stvarnosti v okviru Drža-
ve SHS je bilo treba zagotoviti narodne 
meje oziroma zaščititi slovensko etnično 
ozemlje, na katerega je z zahoda po 1. 
novembru že prihajala italijanska vojska 
kot del antante. Na slovenski severni meji 
na Štajerskem se je sreča obrnila na slo-
vensko stran. Slovenski major, pesnik 
Rudolf Maister, je 1. novembra 1918 z 
nekaj vojaki odšel v nemško vojno po-
veljstvo v Mariboru in povedal, da pre-
vzema poveljstvo in razglaša Maribor z 
okolico za jugoslovansko posest. V na-
slednjih tednih je še enkrat nastopil proti 
mariborskim Nemcem s silo svojih pro-
stovoljcev in postavil slovensko avstrij-
sko mejo po etnični črti. Takšno mejo je 
poskusil postaviti še na Koroškem, toda 
imel je premalo vojaštva in Koroška je 
ostala Avstriji. 
Na Primorskem, ki so jo zasedli Italijani, 
Slovenci nismo imeli svojega Maistra in 
Primorci so ostali pod Italijo in za dvajset 
let pod fašizmom.

Iz dela društev in zveze
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Bruno Jelenko

S kupaj z občino Bled in predstavniki 
društva Vukova zadužbina v Ljublja-

ni smo položili venec pred spomenik 
znanstveniku, izumitelju, častnemu ob-

O bčina Šentilj in veteranska 
društva smo ob 25-letnici 

vojne za Slovenijo 1991 postavili 
Park spomina, posvečen bojem 
za severno mejo, narodnoosvo-
bodilni vojni in vojni za Slovenijo 
1991. Otvoritev Parka spomina, ki 

Mihajlo Pupin

Park spomina Šentilj

V soboto, 1. aprila 2017 bo ob 
11.30 uri v kulturni dvorani 
zgradbe občine Cerkvenjak 
12. Skupščina Zveze društev 
general Maister
Predhodno bomo ob 10.20 uri v 
počastitev rojstnega dne gene-
rala Maistra položili venec pred 
njegov spomenik. Nadaljevali 
bomo s kulturnim programom 
in razvitjem prapora Društva 
general Maister Cerkvenjak.
Poleg običajnih točk dnevnega 
reda skupščine bo osrednja 
tema namenjena Majniški 
deklaraciji in njeni okrogli 
obletnici. 

čanu občine Bled in domoljubu Mihaj-
lu Pupinu. Zaslužen je tudi, da so Bled, 
bohinjski kot, Triglav in velik del Julijcev 
ostali slovenski. 

je bila 2. julija lani, na dan, ko so 
pripadniki teritorialne obrambe v 
vojni za Slovenijo 1991 z zaple-
njenimi tanki zavzeli obmejno 
stražnico v Šentilju, je počastila 
tudi ministrica za obrambo An-
dreja Katič.

Vsebino stalne razstave na pro-
stem so prispevala veteranska 
društva, sporočilo na kipu, delu 
našega občana Leopolda Methan-
sa, je daroval rojak Tone Kuntner, 
kovinske glasbene cevi pa zvenijo 
evropsko himno »Oda radosti«.

Fotografija kipa z napisom
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Irma Benko

N a prvem letnem zboru članov 
Prekmurskega društva generala 

Maistra Murska Sobota, ki je bil 27. fe-
bruarja 2017 v Murski republiki v sobo-
ški Zvezdi (ustanovljeno je bilo marca 
lani), so prisotni člani, predsednik Zveze 
društev generala Maistra mag. Milan 
Lovrenčič, predstavniki številnih organi-
zacij s sorodnimi programskimi cilji ter 
župan mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek z zadovoljstvom 
ugotavljali, da je društvo v letu dni po-
stalo prepoznavno predvsem po svojih 
domoljubnih aktivnostih in vsebinsko 
odmevnih pobudah. 
Predsednik društva mag. Marjan Farič 
poudarja: »Društvo je v prvem letu de-
lovanja doseglo viden napredek tako pri 
številu 
lanov kot tudi glede vpetosti v javno ži-
vljenje naše skupnosti. Veliko smo posto-
rili za prepoznavnost društva na lokalni 
ravni. Ker nas v bližnji prihodnosti čakajo 
pomembne obletnice dogodkov, ki so 
usodno sooblikovali narodno zavest Pre-
kmurcev, smo podali precej odmevnih 

V prvem letu delovanja podvojeno članstvo

pobud, ki so naletele na ugoden odziv 
javnosti: med drugim pobudo za poi-
menovanje domačije Štefana Kuzmiča v 
Strukovcih v Dom prekmurske besede, 
pobudo o uvedbi izbirnega predmeta 
Prekmurski jezik in kultura v osnovnih in 
nekaterih srednjih šolah in v programih 
izobraževanja odraslih ter pobudo za 
postavitev spomenika dr. Matiji Slaviču 
ob praznovanju stote obletnice združi-
tve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom, ki smo jo naslovili na pristojne 
organe Mestne občine Murska Sobota. 
V okviru te pobude se zavzemamo tudi 
za postavitev spominskega obeležja v 
Beltincih ob stoti obletnici zborovanja ob 
priključitvi, na katerem se je takrat zbralo 
okrog 20 tisoč prekmurskih domoljubov.« 
Da so ljudje v okolju prepoznali zavzeto 
delo vodstva in ustanovnih članov ter po-
men vsebin, ki so srž delovanja društva, 
najbolj zgovorno potrjuje podatek, da se 
je v komaj letu dni število članov društva 
podvojilo; zdaj jih je 53. 
Uspešno delo v prvem letu delovanja je 
dobro izhodišče za načrte v novem pro-

gramskem letu. Predsednik društva je v 
predstavitvi programskih ciljev izposta-
vil nadaljevanje domoljubnih aktivnosti, 
povezovanje s sorodnimi društvi in orga-
nizacijami, aktivnosti, povezane z izvaja-
njem že sprejetih pobud, sodelovanje z 
osnovnimi in srednjimi šolami, priprave 
na obeleževanje stoletnice konca prve 
svetovne vojne in povezovanje s porab-
skimi Slovenci. 
Po soglasni podpori poročila in progra-
ma dela s finančnim načrtom ter izvolitvi 
nadomestnih članov v organih društva, 
so zbor nagovorili gostje: Drago Ribaš v 
imenu policijskih veteranov, dr. Aleksan-
der Jevšek v imenu mestne občine, pred-
stavnika borčevskih organizacij Jože Vidič 
in Evgen Emri, predsednik Ustanove dr. 
Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger 
in s posebno pohvalo za uspešno delo 
predsednik Zveze društev generala Mai-
stra Slovenije mag. Milan Lovrenčič. Vse-
bovala je namreč povabilo predsedniku 
soboškega društva mag. Marjanu Fariču 
za podpredsedniško kandidaturo v Zvezi 
društev.
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Stara šolska Predsednik Prekmurskega dru-
štva general Maister Murska Sobota mag. 
Marjan Farič: »V programsko zasnovo društva 
smo zapisali, da želi društvo negovati zgodo-
vinski spomin na generala Maistra in njegove 
borce, med katerimi je bilo kar nekaj Pomur-
cev, in želi skupaj z drugimi sorodnimi orga-
nizacijami in društvi v odgovoru na splošno 
usihanje državljanske zavesti pomembno pri-
spevati k dvigu splošne ozaveščenosti in do-
moljubja. Le s sodelovanjem vseh, ki nam slo-
vensko domoljubje ni tuje, ter z mobilizacijo 
vseh naših potencialov, predvsem z aktivnim 
sodelovanjem državljanov v političnem in 
družbenem življenju je mogoče preseči pre-
vladujočo apatijo in postopno doseči premi-
ke na bolje. Osrednja točka našega delovanja 
je domoljubje, za katerega trdimo, da mora 
spet postati spoštovanja vredna lastnost vsa-
kega posameznika, vsakega državljana.«.

Za slavnostni začetek prvega občnega zbora 
društva so poskrbeli praporščaki društva ter 
povabljenih sorodnih domoljubnih organiza-
cij iz okolja in DUO MISTICA, s katerim smo 
skupaj zapeli državno in društveno himno.

Za vzoren potek letnega zbora je skrbelo de-
lovno predsedstvo pod vodstvom dr. Alojza 
Šteinerja /v sredini/. Gostje na občnem zboru



 
Ob  bližajoči se 100- letnici bojev za severno mejo razpisuje  OŠ 
borcev za severno mejo Maribor 
 
NATEČAJ za najlepšo domoljubno pesem. 
 

/…/ Čujte, kako lepo zveni, kako poje od srca do srca, kako odmeva od duše do duše! 
Varujte to dediščino! Ne dajte si je vzeti! /…/ 
 
/…/ Prosim vas, le eno vas prosim, oklepajte se svojega jezika s prav tako ljubeznijo 
kot svoje zemlje /…/ 
 
Te besede je svojemu književnemu junaku kaplanu Martinu Čedermacu v usta položil France 
Bevk, s čimer je kar klical po tem, da moramo ljubiti svoj narod, svojo domovino in svoj jezik 
ne glede na okoliščine, še toliko bolj pa takrat, ko nastopijo krizni časi. 
 
Vabimo vse mlade poete, da razmislijo o vrednosti domoljubja ob prebiranju slovenskih 
književnikov, ki so pisali hvalnice lastni domovini, ali v svojem lastnem pogledu na 
domovino. Naj pokažejo, kako lepo zveni slovenska beseda v pesem ujeta. 
 
Domoljubne pesmi pošljite na naslov: 
OŠ borcev za severno mejo 
Borcev za severno mejo 16 
2000 Maribor 
                              s pripisom: ZA NATEČAJ najkasneje do 31. 5. 2017. 
 
Najboljše tri bodo nagrajene, avtorji pa povabljeni na javno predstavitev pesmi v mesecu 
juniju, ko se bo odvila slovesnost pod lipo Izobraževalnega centra Piramida. 
 

Koordinatorica natečaja:                                                     Ravnateljica: 
Klara Napast, prof. slovenščine                                           mag. Lučka Lazarev Šerbec 
 
Maribor, 9. 3. 2017   
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V torek, 14. marca je 
v prostorih podjetja 
Sintal v Ljubljani 
potekala 24. Seja 
Upravnega odbora 
Zveze društev gene-
ral Maister.
Seja je bila v večjem 
delu posvečena pri-
pravam na 12. Skup-
ščino Zveze društev 
general Maister, ki 
bo letos potekala v 
Cerkvenjaku.

Rojstni dan  
Rudolfa Maista

Prijazno vabljeni na obele-
žitev rojstnega dneva na-
šega velikega domoljuba, 
pesnika in generala Ru-
dolfa Maistra. Njegovemu 
spominu se bomo z veliko 
hvaležnostjo za zgodovin-
sko pomembno opravlje-
na dejanja poklonili ob 
njegovem spomeniku na 
Trgu OF v sredo 29. mar-
ca, 2017 s programom, 
ki se bo začel ob 12.00 z 
nastopi učencev in dija-
kov ljubljanskih osnovnih 
in srednjih šol. Ob 13. uri 
bodo udeležence poz-
dravili in položili vence 
na spomenik: predsednik 
Republike Slovenije Bo-
rut Pahor, ministrica za 
obrambo Andreja Katič, 
župan Ljubljane Zoran 
Jankovič in predsednik 
DGM Ljubljana Dušan 
Vodeb.

Društvo general Maister 
Ljubljana
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