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mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev general Maister

M arsikaj smo doživeli v za-
dnjih 100 letih. Veliko je 

bilo zgodovinskih dogodkov, ki so 
krojili usodo naše domovine. Velik 
prispevek k udejanjanju za ohra-
nitev narodnega ozemlja so naši 
predniki uspešno opravili v našo 
korist. Večkrat sem že omenil mne-
nje akademika dr. Trstenjaka, da je 
general Maister s svojo vojsko prvi 
sin slovenske matere, ki je s puško 
in knjigo obranil pomemben del 
slovenskega ozemlja. To je v času 2. 
svetovne vojne uspelo tudi partiza-
nom, saj so osvobodili in ponovno 
priključili Primorsko. Tudi samostoj-
nost nam ni bila podarjena, vse to 
pa smo morali plačati tudi s krvjo. 
Velesile, ki so odločale o razdelitvi 
so nam odvzele Koroško, Gorico, 
Trst, pa tudi Istro, ki nikdar v zgo-
dovini ni bila Hrvaška, mi pa smo 
morali pristati, da je bila po drugi 
svetovni vojni dodeljena njim zara-
di našega podrejanja »bratstvu in 
edinstvu«. Še vedno pa se moramo 
boriti za pravično z mednarodno ar-
bitražo določeno mejo v Piranskem 
zalivu, ki so ga Hrvati spretno pre-
krstili v Savudrijsko valo. Prekmurje 
smo priključili z diplomatsko spre-
tnostjo, z dobro asistenco dr. Matije 
Slaviča in dr. Frana Kovačiča, pa tudi 
zato, ker so se zahodni zmagovalci 
maščevali Madžarom. Za spogle-
dovanje z Oktobrsko revolucijo so 
plačali visoko ceno, saj so odmerili 
velik del njihovega ozemlja Romu-
nom, Slovakom, Avstrijcem, pa tudi 
takratni Kraljevini SHS. 
Razumljivo je, da bomo svoje po-
slanstvo letos še intenzivneje usmerili 
v čast in slavo našemu idolu genera-
lu Maistru in njegovim borcem. Tako 
bom že na prihajajoči letni skupščini 
predlagal, da letošnje leto proglasi-
mo za Maistrovo leto. Skupaj s Pošto 

Čast in slava generalu Maistru in njegovim borcem 
ob 100-letnici njihove zmage

Slovenije bomo izdali znamko z mo-
tivom generala Maistra in njegovih 
borcev. Žal pa nismo uspeli s predlo-
gom, da se izda spominski kovanec 
z likom generala Maistra. Sicer pa se 
dogovarjamo z Zlatarno Celje, da 
bi natisnili njihove srebrnike z Mai-
strovo podobo in jih poklonili vsem, 
ki skupaj z nami častijo lik generala 
Maistra in njegovih borcev.
Nekaj let smo potrebovali za pripra-
vo dopolnjenega spiska Maistrovih 
borcev. Na podlagi uradnih virov 
smo našteli več kot 12000 borcev, 
prava armada v primerjavi s 4000 
borci, ki so jih navajali dosedanji 
viri. Sezname bomo objavili v po-
sebnem zborniku, ki bo v kratkem 
izšel. V okviru praznovanja bomo iz-
dali tudi novo uglasbene Maistrove 
pesmi. Razpis in izbor pesmi je tudi 
plod dobrega sodelovanja z RTV 
Slovenija. Aktivno sodelujemo tudi 
pri aktivnostih in snemanju petja 
Zdravljice v izvedbi pevskih zborov 
osnovnih in srednjih šol iz različnih 
krajev naše domovine. 
V Murski Soboti tečejo priprave za 
postavitev spomenika dr. Matije Sla-
viča, ki je bil eden najzaslužnejših 
osebnosti, da je bilo Prekmurje pri-
ključeno k matični domovini. Izdali 
bomo publikacijo Pričevanja Mai-
strovih borcev o prevratu v Maribo-
ru 1918, strokovno publikacijo Prek-
murski jezik in kultura in sodelovali 
z Muzejem novejše zgodovine Ce-
lje pri publikaciji o Franju Malgaju. 
Temu pomembnemu Maistrovemu 
borcu bomo maja svečano odprli 
lani postavljeno stalno razstavo na 
prostem v Šentjurju. Odzvali smo 
se tudi povabilu založbe Mladinska 
knjiga pri izdaji nove knjige o gene-
ralu Maistru.
Naš letni občni zbor bo volilni. Že-
lim, da v tem Maistrovem vzdušju 

izberemo vodstvo, ki bo prav tako 
uspešno vodilo Zvezo in spodbu-
jalo društva k delovanju v javnem 
interesu in brez materialnega na-
domestila za opravljeno delo. Da 
bomo pomembne naloge, ki smo 
si jih zadali, tudi izvedli, si bomo 
poleg naših virov predvsem poma-
gali s sredstvi Ministrstva za obram-
bo, ki jih vsako leto pridobimo na 
podlagi razpisa. 
Želim pa, da naše dosedanje 20- 
letno delovanje spominsko obe-
ležimo s posebnim srečanjem 
in izdajo poročil o našem delu v 
zborniku. Obeležitev obletnice bo  
z našo pomočjo opravilo Društvo 
general Maister Ljubljana, ki je bilo 
najprej ustanovljeno, šele nato so 
se ustanovile podružnice v Kamni-
ku, Ljubnem, Mariboru, Ljutomeru 
in Uncu, ti pa so se potem osamo-
svojili in ustanovili Zvezo društev 
general Maister, ki danes šteje že 
25 društev.. 
Pomembna naloga bo tudi aktivno 
sodelovanje pri organizaciji in iz-
vedbi državne proslave ob dnevu 
generala Maistra, ki bo tokrat pote-
kala v Mariboru. 
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Kaj je bil glavni razlog za usta-
novitev organizacije in kako 
se je razvijala? 

Pobudnik za začetek delovanja je bil 
akademik prof. dr. Anton Trstenjak, s 
katerim sem sodeloval in prijateljeval. 
Ob nekem pogovoru sem mu omenil, 

General Maister je svoje domoljubje  
izkazal kot dejaven Slovenec
Pogovor s predsednikom Zveze društev general Maister  
mag. Milanom Lovrenčičem

Intervju pripravil:  Marko Pišlar 

da je bil moj oče Ignac Lovrenčič Mai-
strov borec. Povzdignil je glas in rekel, 
da je sramota za Ljubljano kot glavno 
mesto Slovencev, da ne postavi spo-
menika največjemu sinu slovenske 
matere, ki je obranil pomemben del 
slovenskega ozemlja. V številnih po-
govorih me je ta po buda navdušila, 

zato sem jo z veseljem sprejel in začel 
delovati. Leta 1994 je bila dana pobu-
da, da bi postavili spomenik argen-
tinskemu generalu, kar sem zavrnil s  
bomo v Ljubljani postavili spomenik. 
Mojo pobudo je sprejel tudi takratni 
ljubljanski župan dr. Dimitrij Rupel. 
Ustanovili smo odbor, v katerem sem 
kot podpredsednik operativno vodil 
delo. Prvotni cilj našega delovanja je 
bila postavitev spomenika, toda dr. 
Trstenjak je menil, da je treba trajno 
proučevati delovanje generala Mai-
stra, zato smo se leta 1996 lotili usta-
navljanja društva, ki je bilo registrirano 
naslednje leto. Prve naloge društva so 
bile postavitev spomenika, izbor lo-
kacije in zbiranje denarja. V treh letih 
se je število članov v društvu pove-
čalo na dvesto, zato smo organizirali 
podružnice, ki so sčasoma prerasle v 
društva, ta pa so se potem združila v 
Zvezo društev general Maister. 

Kakšno je danes glavno po-
slanstvo organizacije, ki ji 
predsedujete, in koliko članov 
je v njej? 

Temeljni namen društev in Zveze dru-
štev general Maister je proučevanje 
pomena delovanja ter domoljubne 

23. novembra praznujemo dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je general Maister leta 
1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s čimer je večji 
del slovenskega narodnostnega ter govornega območja prišel pod jugoslovansko ozi-
roma slovensko upravo. Da ohranjajo dediščino generala Maistra in njegovih borcev 
za severno mejo, je bilo leta 1997 ustanovljeno društvo generala Rudolfa Maistra s 
sedežem v Ljubljani, ki je s širitvijo članstva in ustanavljanjem podružnic oziroma dru-
štev po vsej Sloveniji pripeljalo do potrebe po oblikovanju krovne organizacije Zveze 
društev general Maister leta 2005. Zvezi, v kateri je danes približno 1600 članov, že 
več let predseduje eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev ter sin Maistrovega bor-
ca mag. Milan Lovrenčič. Pred bližajočim se državnim praznikom dnevom Rudolfa 
Maistra je za bralce revije SV spregovoril o vlogi in pomenu generala Maistra ter de-
lovanju društev in Zveze društev general Maister, ki proučuje, sprejema ter posreduje 
njegovo sporočilnost.
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sporočilnosti generala Maistra in nje-
govih borcev. Zvezo sestavlja 27 dru-
štev, ki so samostojne pravne osebe, 
kar je tudi zveza. V organizaciji nas je 
danes približno 1600 članov. 

Od kod se financirate in za 
kaj večinoma porabite zbrani 
denar? 

Financiramo se večinoma iz sredstev 
Ministrstva za obrambo, s katerim 
podpišemo vsakoletni program dela. 
Denar porabimo predvsem za opera-
tivno delovanje društev in zveze, del 
pa namenimo za izdajo revije Mai-
strov glas, publikacij ter knjig. Tako 
smo v zadnjem letu izdali štiri knjige, 
in sicer biografijo Franja Malgaja, dr. 
Karla Verstovška, predsednika po-
krajinskega sveta, dr. Franja Rosine, 
podpredsednika pokrajinskega sveta, 
ter Maistrovega pribočnika Edvarda 
Vaupotiča. Del denarja porabimo za 
organizacijo kulturnih in športnih do-
godkov, na katerih iščemo predvsem 
stik z mladimi. Financiramo s trokov-
ne izlete, ki so namenjeni ogledu zgo-
dovinskih krajev Kamnika, Zavrha, 
Maribora in drugih, kjer je potekala 
soška fronta. S pridobljenim denar-
jem plačujemo tudi stroške dejavnosti 
mladih v šolah, izvedbo natečajev in 
prireditve društev generala Maistra. 

Kot ste dejali, vam je pri zago-
tavljanju finančne podpore v 
veliko pomoč Ministrstvo za 
obrambo. Kako drugače sode-
lujete z njim? 

Z vodstvom MO, SV in Generalšta-
bom SV sodelujemo vzorno. Manj 
intenzivno je sodelovanje z vojaki. 
Vsako leto ob praznovanju rojstnega 
dneva generala Maistra in državnem 
prazniku dnevu Rudolfa Maistra po-
vabimo na te prireditve pripadnike 
SV, ne le vodstvo, vendar nas je na 
teh dogodkih vedno manj. Šele letos 
je obrambna ministrica Andreja Katič 
s svojo avtoriteto pripeljala pred spo-
menik generalu Maistru precejšen del 
sodelavcev z MO in Generalštaba SV. 
Želimo si, da bi te praznike praznova-
li skupaj in tako izrazili svojo domo-
ljubno naravnanost. Pogrešam petje 
državne himne na dogodkih, ki jih 
organizira SV. Mi imamo svojo himno 
Slovenec sem. Na vseh prireditvah 
poleg državne himne vsi naši udele-
ženci zapojejo tudi društveno himno.

General Maister je bil narodni 
heroj in znana osebnost, lah-

ko rečemo tudi eden izmed 
največjih Slovencev 20. stole-
tja. S svojimi borci mu je uspe-
lo obraniti našo severno mejo 
za številne prihodnje genera-
cije Slovencev. Kako ga vidite 
vi kot sin Maistrovega borca 
in predsednik zveze?

Neprecenljivo je delovanje generala 
Maistra in njegovih borcev. Ali si lah-
ko zamišljamo Slovenijo brez štajer-
ske, brez Maribora, Ptuja, Ljutomera, 
Ormoža in Gornje Radgone? Nekate-
re pomembne zgodovinske dogodke 
smo zamudili ali smo se nanje slabo 
odzvali, primer Koroške in Istre, na 
nekatere pa dobro, kot sta Maistrovo 
delovanje in uspešna združitev Prek-
murja, za katero imajo Maistrovi so-
delavci odločilno vlogo, sicer ne na 
bojnem polju, temveč za diplomatsko 
mizo, za kar gre posebna zasluga dr. 
Slaviču, dr. Kovačiču in še nekaterim 
drugim.

General Rudolf Maister je bil 
vojskovodja, poleg tega pa 
tudi pesnik in predvsem velik 
domoljub. Verjel je v svoj na-
rod in to, da se je zanj vredno 
boriti. Prav domoljubje kot te-
meljna vrednota obstoja slo-
venskega naroda v današnjem 
času nima več takega pome-
na kot takrat. Kaj bi morali 
narediti, da bi se mlajši rodovi 

bolj zavedali svojih korenin in 
kako pri mladih okrepiti to do-
moljubno vzgojo? 

General Maister je svoje domoljubje 
izkazal kot dejaven Slovenec. Zaznal 
je zgodovinski trenutek in tudi dejav-
no deloval kot pesnik ter vojak. Danes 
je domoljubje nekoliko minilo, tudi 
zato, ker nam je končno uspelo prido-
biti svojo državo. Zdaj menimo, da si 
ni treba več prizadevati za dobro dr-
žave in domovine. Premalo smo po-
nosni na svojo domovino, ge   ograf-
ske, zgodovinske, kulturne in športne 
danosti. V nas se je pojavilo splošno 
nezadovoljstvo, da nam domovina 
ne da, kar smo od nje pričakovali, ne 
vprašamo pa se, kaj smo mi naredili 
zanjo, da bi bila boljša, da bi bili po-
tem z njo bolj zadovoljni. V naši zvezi 
si prizadevamo prek šolskega siste-
ma, medijev in javnega nastopanja 
spodbuditi zanos ter narodni ponos 
in negovati tako imenovano aktivno 
državljanstvo, zato delujemo v šolah, 
društvih in medijih, torej povsod, kjer 
imamo priložnost, da nas kdo posluša 
in se nam pridruži. 

Ko govoriva o pomanjkanju 
čuta domoljubja pri Sloven-
cih, lahko omeniva konkreten 
primer, ko vaši pobudi, da bi 
poslanci ob državnih prazno-
vanjih zapeli slovensko himno 
in da hi se ob koncu oddaj na 
nacionalni televiziji predvajala 
državna himna, nista bili spre-

Intervju
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jeti. Pomanjkanje domoljubja 
tako ni le težava slovenske 
družbe, temveč tudi slovenske 
politike in medijev. 

Že več let si prizadevamo, da bi na 
proslavah v državnem zboru zazve-
nelo domoljubje. Želimo si, da bi 
državno himno izvajali orkestralno 
in bi jo zapeli vsi na sejah, torej po-
slanci ter gostje. Za zdaj nam to še ni 
uspelo, zato smo predlagali državne-
mu zboru, da bi na proslavo povabil 
otroški ali mladinski pevski zbor, ki bi 
zapel himno, drugi pa bi prav tako 
peli. Odločno smo proti solistične-
mu izvajanju državne himne, saj je 
to skrunitev himne, ki je namenjena 
poklonu in počastitvi domovine. Ne-
dopustno je, da tako priložnost izpu-
ščamo in se namesto nas domovini s 
solističnim nastopom pokloni pevec 
ali pevka. Taka praksa se je razširila 
tudi po šolah. 

Kaj bi bilo treba narediti, da 
bi se v družbi povečalo zave-
danje o Maistrovih plemenitih 
dejanjih? 

O generalu Maistru in njegovih bor-
cih je zapisano veliko, vendar nikoli ni 
dovolj. Težava je, da je premalo tega, 
kar je napisano, prebrano, zato si pri-
zadevamo, da imamo predavanja in 
okrogle mize o pomembnih dogod-
kih. Dogra jujemo muzej v Kamniku, 
odpiramo novega v Zavrhu, dobro pa 
je organiziran tudi v Mariboru. Ne iz-
pustimo nobene priložnosti, da ponu-
dimo podatke o generalu Maistru in 
njegovem delovanju. 

Tudi SV časti pomen generala 
Maistra, saj se po njem imenu-
je mariborska vojašnica, prav 
tako pa pod Maistrovim ime-
nom v organizaciji SV poteka 
tradicionalna likovna kolonija, 
na kateri svoja umetniška dela 
ustvarjajo številni slikarji, med 
njimi tudi pripadniki SV. Ali SV 

izraža dovolj spoštovanja do 
generala Maistra?        

To, da se vojašnica SV imenuje po 
generalu Maistru, je premalo. Več ga 
moramo imeti v duši in svojih deja-
njih. O Maistru bi se bilo treba več po-
govarjati z vojaki in njega ter njegove 
borce bolj predstaviti kot vzor. Vojak, 
ki v sebi nima domoljubja, ne bo bra-
nil domovine. Dober je črnogorski 
pregovor, ki pravi, da puška strelja s 
srcem. Prizadevati si torej moramo, 
da imajo pripadniki SV domoljubje v 
svojem srcu. Moramo jim zagotoviti 
materialne pogoje in jih motivirati za 
negovanje domoljubja. Tudi mi smo 
uvideli, da ni dovolj le postaviti spo-
menike, temveč da je treba dejavno 
ohranjati in spodbujati domoljubje. 
Želim si, da bi imeli urejeno in zado-
voljno SV, ki bo s svojim zgledom ne-
govala domoljubje ter branila sloven-
sko državo. 

Kakšne so vaše želje in načrti 
za delo Zveze društev general 
Maister? 

Želimo si v svojo organizacijo vključiti 
čim več mladih. Ni pomembno, koli-
ko članov imaš, pomembno je, kako 
dejavni so in kje so se izkazali kot de-
javni državljani za reševanje svojih te-
žav ter izzivov okolja in države. Neko-

liko me skrbi zamenjava generacije, ki 
je dvajset let vodila društva in zvezo, 
verjamem pa, da bodo prišli novi lju-
dje, ki bodo s svežimi zamislimi ter za-
nosom ob uporabi sodobnih medijev 
uspešno vodili delovanje naprej. Tako 
bomo najbolj odgovorili akademiku 
prof. dr. Trstenjaku in odpravili sramo-
to, da Slovenci dolga desetletja nismo 
vrednotili ter spoštovali delovanja ge-
nerala Maistra. S svojim delom bomo 
dokazali, da njegovo sporočilnost 
sprejemamo in ji sledimo. 

23. novembra praznujemo 
državni praznik dan Rudolfa 
Maistra v spomin na dogodek 
leta 1918, ko je Rudolf Maister 
s svojimi borci razorožil ze-
leno gardo oziroma nemško 
varnostno stražo in prevzel 
vojaško oblast v Mariboru. 
Kako dobro se zavedamo po-
mena tega praznika?

Lahko rečem, da se pomena osebno-
sti generala Maistra in njegovih bor-
cev ter tudi tega zgodovinskega do-
godka vse bolj zavedamo, vendar še 
ne dovolj. 23. november nam je uspe-
lo razglasiti za državni praznik, ki sicer 
ni dela prost dan. Ta dan izkoristimo 
za predstavitev in počastitev Rudolfa 
Maistra ter njegovih borcev. Država 
se je odločila, da bi ta dan praznovali 
vsako peto leto, mi pa smo se odločili, 
da ga praznujemo vsako leto. Ta pra-
znik je postal tradicionalen, slovesen 
in medijsko odmeven, saj njegovo 
praznovanje neposredno prenašata 
nacionalna televizija in radio. Bolj za-
držani so drugi mediji, ki pa jih spod-
bujamo tako, da jih naprej opozorimo 
na ta praznik in jim pošljemo ustrezna 
sporočila. Tako slovesno kot pretekla 
leta bomo ta dan praznovali tudi letos, 
saj bo dan pred praznikom ob 16. uri 
v Velenju osrednja proslava ob dnevu 
Rudolfa Maistra, neposredno pa jo bo 
prenašala tudi RTV Slovenija. Na njej 
bo slavnostna govornica ministrica za 
obrambo Andreja Katič. 
Povzeto po reviji Slovenska vojska.

zvezadgm.javno.si | maistrovglas.javno.si
w w w . f a c e b o o k . c o m / z v e z a d g m
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G. Lipič, za vami je zelo uspe-
šna karierna pot na kateri ste 
se vselej morali odločati z ve-
liko mero znanja, premišlje-
nosti, mirnosti, odločnosti in 
iskanja rešitev zahtevnih pro-
blemov. Vam je to kot zave-
dnemu Prekmurcu prirojeno 
ali pa se lahko človek teh ve-
ščin nauči? 

Nedvomno je veliko prirojenega, go-
tovo pa tudi naučenega. Kjerkoli sem 
služboval, sem se zelo trudil delati 
najprej pošteno in odgovorno, imeti 
skrajno pošten in spoštljiv odnos do 
svojih sodelavcev, tako podrejenih 
kot tudi nadrejenih. Imel sem pa tudi 
srečo, da sem vedno imel nadreje-
ne, ki so imeli podobne lastnosti, kot 

Intervju pripravil: Aleks Štakul

Pogovor z Ladislavom Lipičem 
predsedujočim Koordinacije domoljubnih 
veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) 

Ladislav Lipič se je rodil 30. no-
vembra 1951 v Kotu pri Lenda-
vi. Diplomiral je na Fakulteti za 
družbene vede, smer obrambo-
slovje. Končal je šolo za peho-
tne rezervne častnike, kasneje 
pa tudi tečaje za usposabljanje 
poveljnika voda, čete in bata-
ljona. Leta 1977 se je zaposlil 
v Občinskem štabu Teritorialne 
obrambe Murska Sobota kot 
pomočnik za organizacijsko-
-mobilizacijske zadeve. Jeseni 
1990 je prevzel dolžnost po-
močnika poveljnika za zaledje v 
Pokrajinskem štabu Teritorialne 
obrambe Vzhodnoštajerske po-
krajine v Mariboru.

Lipič je bil eden od organizator-
jev narodne zaščite v Pomurju 
in je nosilec spominskega znaka 
Manevrske strukture narodne 

Biografija:
zaščite. Bil je tudi aktivni udeleže-
nec vojne za Slovenijo leta 1991.
Leta 1994 je bil imenovan za po-
veljnika Pokrajinskega štaba Terito-
rialne obrambe Vzhodnoštajerske 
pokrajine.
Poveljniško dolžnost je opravljal do 
novembra 1997, nato pa prevzel 
dolžnost načelnika oddelka za logi-
stiko Slovenske vojske.
1. decembra 2000 je bil imenovan 
na mesto namestnika načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske.
1. januarja 2001 ga je Vlada Repu-
blike Slovenije imenovala za držav-
nega sekretarja na Ministrstvu za 
obrambo.
1. marca 2001 je bil imenovan za 
načelnika Generalštaba Slovenske 
vojske. Za svoje delo je bil večkrat 
pohvaljen in odlikovan.

Predsednik republike dr. Janez 
Drnovšek je 20. maja 2003 
podpisal ukaz za povišanje bri-
gadirja Ladislava Lipiča, načel-
nika Generalštaba Slovenske 
vojske v čin generalmajorja.

Konec aprila 2006 je objavil 
namero, da bo zapustil mesto 
načelnika generalštaba, o če-
mer je obvestil predsednika 
države in obrambnega mini-
stra. Bil je imenovan za akre-
ditiranega in rezidenčnega 
veleposlanika RS v Budimpešti 
na Madžarskem in nerezidenč-
nega veleposlanika Republike 
Slovenije v Bolgariji. S tega 
položaja je bil na željo takra-
tnega predsednika Republike 
Slovenije dr. Danila Türka ime-
novan za njegovega svetovalca 
za obrambne zadeve.

sem jih naštel pri sebi. Druga značil-
nost je pa bil čas, v katerem sem sku-
paj še z mnogimi drugimi sodelavci 
živel in delal. Izpustil bom obdobje 
od zaposlitve v Teritorialni obrambi 
leta 1976 do konca osemdesetih let, 
čeprav sem se v tem obdobju veliko 
naučil in tako je bilo z vsem nami. V 
tistem obdobju se je kalilo tovarištvo 
in medsebojno zaupanje, ki je bilo 
leta 1990 odločilnega pomena. Leta 
1990 v Pomurju v času delovanja 
Manevrske strukture narodne zaščite 
(MSNZ) ni bilo ločevanja in ne izlo-
čevanja, kajti vsi smo si medsebojno 
zaupali. Tako je bilo tudi v osamo-
svojitveni vojni, katero sem preživel 
in doživel v TO Vzhodnoštajerske 
pokrajine (TO VŠP) kot pomočnik 
komandanta za zaledje.

KoDVOS
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Nato je prišlo obdobje ne vojne in ne 
miru ter ogromno dela na sprejema-
nju in razvrščanju materialno tehnič-
nih in minsko eksplozivnih sredstev, 
organizacijo njihove hrambe in ro-
kovanje z njimi. V TO tako zahtevnih 
tehničnih sredstev nismo imeli in smo 
se morali učiti ob vsakodnevnem delu 
ob velikih improvizacijah. Vesel sem, 
da se nikomur od takratnih mojih so-
delavcev ni nič zgodilo in da smo vse 
naloge uspešno opravili.
Nato je sledilo obdobje štirih let, ko 
sem bil poveljnik TO VŠP in nato od-
hod pred koncem leta 1977 v Ljublja-
no, kjer sem nadaljeval delo v logi-
stiki in kasneje, leta 2001 na najvišji 
dolžnosti v takrat že Slovenski vojski 
(SV). Bil sem načelnik GŠ SV v najbolj 
dinamičnem in zahtevnem razvojnem 
obdobju SV, ko smo se pripravljali 
za članstvo v NATO in bili vanjo tudi 
sprejeti, ko smo prehajali na drugačen 
način popolnjevanja SV in zamrznili 
naborništvo ter ko se je SV intenzivno 
opremljala z najzahtevnejšimi bojnimi 
sistemi in tudi z novimi pripadniki. V 
prvi polovici leta 2006 sem ocenil, 
da sem svoje poslanstvo kot NGŠ SV 
uspešno opravil in zaprosil za razreši-
tev z dolžnosti načelnika GŠ SV.

Gotovo danes niste ravnodu-
šni ob celotnem spletu dogod-
kov, ki so povezani z razme-
rami v slovenski vojski. Je po 
vašem mnenju postala plen 
določenih političnih interesov 
in prikritega obračunavanja 
na račun njene stabilnosti ter 
urejanja gmotnega položaja 
vojakov?

Težko ocenjujem razmere v obramb-
nem sistemu. Namenoma govorim o 
obrambnem sistemu, kajti Ministrstvo 
za obrambo zanesljivo nosi svoj del 
odgovornosti za stanje v SV. Res pa 
je, da je za njeno pripravljenost odgo-
voren prvi vojak, to je načelnik GŠ SV.
Razmere ne moremo ocenjevati čr-
no-belo. Prisotni so številni dejavniki, 
ki jih je potrebno temeljito analizi-
rati ter ugotoviti vzroke za nastanek 
takšnih razmer. Kot jih imamo prilo-
žnost videti in o njih brati danes si 
upam trditi, da so to posledice nako-
pičenih težav. Najbolj so izpostavlje-

ne kadrovske težave in neustrezno 
plačani vojaki. Z neustreznostjo viši-
ne plač vojakov se seveda strinjam in 
zanesljivo je to eden od poglavitnih 
vzrokov, da se mladi ne odločajo za 
poklic vojaka in za služenje v SV, za 
kar pravijo, da je to posebna čast in 
poslanstvo. Nekaj je gotovo hudo 
narobe v sistemu in novo vodstvo SV 
bo moralo vložiti velike napore, da 
sedanje stanje stabilizira.
Glede vloge politike pa naslednje: 
najprej moramo razumeti pojem ci-
vilno vojaških razmerij in to pomeni, 
da oborožene sile sprejemajo svojo 
podrejenost politični kulturi ter vidijo 
sebe kot lojalne izvrševalce politične-
ga režima. To je le ena od številnih 
definicij tega pojma, katero morajo 
razumeti tako vojaki kot tudi politična 
elita; še posebej tista, ki sedi v najviš-

jem organu DZ in ki izvaja civilni nad-
zor nad oboroženimi silami. V našem 
obrambnem sistemu je tudi vloga 
predsednika države in vrhovnega po-
veljnika oboroženih sil zelo nejasno 
definirana in tako si vrhovni poveljnik 
lahko na področju obrambe in voja-
štva lahko lasti marsikaj, čeprav nima 
nobene odgovornosti, še manj pa 
pristojnosti. O vlogi vlade Republike 
Slovenije pa govorimo šele takrat, ko 
se razmere zapletejo kot v sedanjem 
primeru, čeprav je vlada tista, ki vodi 
obrambo in je za njeno stanje politič-
no najbolj odgovorna.
Skratka, vse to in še marsikaj, je pov-
zročilo politizacijo vojske, kakršne se 
v svoji karieri ne spomnim. Primer: 
natančno je definirano, kdo predlaga 
in kdo postavlja častnike na ustrezne 
dolžnosti v vojski in to politika kakršna 

KoDVOS
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koli gotovo ni, razen načelnika GŠ SV, 
pa še to le delno. Zato je javno pozi-
vanje s strani dela politike po zame-
njavi visokih častnikov neprimerno.
Tudi sedaj sem, kot predsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) 
vedno in povsod izražal vso podporo 
prizadevanjem pripadnic in pripadni-
kov SV, ki so svoje naloge strokovno 
in v celoti opravljali, čeprav so bili na 
robu svojih zmogljivosti. Zato je ne-
sprejemljivo, da so tako pred domačo 
kakor tudi mednarodno skupnostjo 
postavljeni na sramotilni steber za ne-
kaj, za kar niso niti malo odgovorni. 
Ne govorim seveda o odgovornosti 
za čisto taktično operativne zadeve, 
kot je pomanjkljiva obutev, gibanje na 
bojišču in podobno. Tu je odgovor-
nost popolnoma jasna, seveda če ni 
bilo kakšnih »zunanjih vplivov«, kar se 
iz ocene PV in medijskega poročanja 
nekako da razumeti.
Odgovorni so tisti politični funkci-
onarji, ki so v obdobju med letoma 
2009 in 2012 brez treznega razmisle-
ka nedopustno znižali del obrambne-
ga proračuna, namenjenega SV ter 
tako za dolgo časa ogrozili sposob-
nost lastnih obrambnih sil za opravlja-
nje nalog nacionalne obrambe in šele 
ta ministrica in ta vlada so ta padec 
zaustavili in rahlo obrnili navzgor.

V primeru, da je ocena predsednika 
vlade točna in da je v zadnjem pri-
meru res šlo za »samoponižanje« voj-
ske, pa je nujno potrebno ugotoviti 
resnico in za to morajo odgovarjati 
povzročitelji tega primera, ne glede 
na dolžnost, čin ali politično funkci-
jo. Šele tako bo SV lahko nadaljevala 
svoje delo in šele takrat bodo oprani 
velikega madeža, ki jim ga je nekdo 
prizadel.

Dovolite, da vas kot nekda-
njega načelnika Generalšta-
ba slovenske vojske vprašam 
kako ocenjujete dokaj ne-
navadno prakso zadnjih let, 
da se javnosti sporoča raven 
usposobljenosti vojske. Ali ni 
to z varnostnega vidika in za 
ugled države doma in v svetu 
slabo?

Prav ste ugotovili, da je to praksa za-
dnjih let. Pred to prakso smo predse-
dnika in vrhovnega poveljnika z našo 
oceno seznanili, se sami pogovorili in 
dogovorili o nalogah, nato smo pred-
sednik, minister za obrambo in načel-
nik GŠ SV za javnost povedali svoje 
ocene ter predvsem predstavili svoj 
pogled na izzive, ki so nas čakali v na-
šem nadaljnjem delu.

Danes pa se javno govori o vsebini 
ocene, kako je kateri element pripra-
vljenosti ocenjen, kar gotovo ni prav. 
Mogoče bi celo veljalo presoditi, ali 
predsednik in vrhovni poveljnik oce-
no sploh lahko sprejme in ali jo ima 
sploh pravico zavrniti. Prav pa je, da 
se z njo seznani. 

Med mladimi ni pretiranega 
interesa za vojaški poklic. Kaj 
bi morali sistemsko urediti, da 
bi postal privlačen?

Veliko. Poglejte samo osnovno šolske 
programe in ugotovili boste, da je o 
naši novejši in tudi pretekli zgodovini 
v njih zelo malo napisanega, čeprav 
se ravno v teh mladih letih začne z 
razumevanjem pomena vrednot in 
med njim je gotovo pomen svobodo-
ljubja na zelo visokem mestu.
Enako je tudi v programih srednjih šol, 
kjer bi že morali obvladati vsaj osno-
ve zaščite in obrambe. Mladi ljudje si 
danes ne znajo sami oskrbeti najbolj 
nedolžne rane, kaj šele nekaj bolj zah-
tevnega.
Moja ocena je, da je vojaški po-
klic dokaj dobro ali celo zelo dobro 
predstavljen tako mladim kot celotni 
slovenski javnosti. Narejena je bila 
napaka, da mladim nekaj let ni bilo 
omogočeno trimesečno prostovoljno 
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služenje vojaškega roka, kar je sedaj 
ponovno omogočeno.
SV bi morali narediti bolj privlačno 
tudi s tehnično tehnološkega vidika. 
Mlade sodobna vojaška tehnika zelo 
zanima, pri nas pa zadnjih skoraj de-
set let ni bilo skoraj nobene posodo-
bitve ali nabavljene nove sodobne 
tehnike. Povsod so vojske vir znanja 
in se ne popolnjujejo samo za ustvar-
janje bojevnikov, pač pa tudi z ljudmi, 
ki bodo razumeli in vedeli upravljati z 
novo tehnologijo na področju zvez in 
informatike, kibernetske obrambe in 
varnosti ter z drugimi sredstvi.

Zdaj ste ponovno predsedu-
joči KoDVOSA. Kaj lahko kot 
veteranske in domoljubne or-
ganizacije s poslanstvom in 
bogatimi izkušnjami poma-
gate pri boljšem razumeva-
nju vloge slovenske vojske za 
nacionalno varnost in njeno 
večjo povezanost s civilnim 
prebivalstvom?

Marsikaj, vendar je tu potrebno obo-
jestransko razumevanje. Res je, da 
imamo vse veteranske in domoljubne 
organizacije podpisane sporazume o 
sodelovanju s SV in nam posamezne 
domicilne enote SV neizmerno poma-
gajo. Vlagajo veliko truda in energije, 
da lahko naše programe realiziramo 
in tako opravljamo svoje poslanstvo. 
Mirno lahko zatrdim, da bi naše delo 
bilo bistveno težje, če nam tako SV 
kot tudi ministrica za obrambo ne bi 
nudili vso potrebno pomoč.
V vseh naših organizacijah se trudi-
mo, da bi na svoj način in v okviru svo-
jih znanj in veščin ter zgodovinskega 
spomina to pomoč vrnili. Tako vojni 
veterani seznanjamo pripadnike SV 
z opisom dogodkov tako v drugi sve-
tovni vojni kot tudi v osamosvojitveni 
vojni, kar je še posebej pomembno in 
koristno za slušatelje vojaških šol. Ta 
znanja jim prenašajo še živi udeležen-
ci teh dogodkov, kar izredno poveča 
kredibilnost opisov. Organiziramo 
različne posvete kot je bil posvet o 
vlogi TO v procesu osamosvajanja, 
nato posvet o nastanku in razvoju TO, 
posvet o Manevrski strukturi narodne 
zaščite. Izvedli smo tudi posvet o Vlo-
gi rezerve pri zagotavljanju vzdržlji-

vosti obrambno varnostnih sistemov 
Slovenije. Po vseh teh posvetih so na-
stali zborniki, ki so izredno uporabna 
literatura v njihovem izobraževalnem 
procesu. Poudariti moram, da vse na-
šteto delamo v sodelovanju z Zvezo 
policijskih veteranskih društev Sever 
in Zvezo slovenskih častnikov ter Dr-
žavnim svetom RS.
Seveda ne smemo pozabiti na domo-
ljubne organizacije, saj je poznavanje 
zgodovine uporništva slovenskega 
naroda izrednega pomena. Naša do-
moljubna društva in zveze so neusa-
hljiv vir vedenja o bojih za severno 
mejo, generalu Maistru in njegovih 
borcih, pojavu in delovanju revoluci-
onarne organizacije TIGR in ko zdru-
žimo znanje o vseh teh zgodovinskih 
obdobjih ter vse to ponudimo kot 
naš prispevek slovenskim vojakom, 
potem smo naše poslanstvo in našo 
vlogo opravili. Z našimi prijatelji iz in-
validskih organizacij pa lahko zelo na-
zorno prikažemo, kako hude so lahko 
posledice vojne in kako pomembno 
se je boriti za mir!

Imate bogate izkušnje z nek-
danjo vlogo in delom Terito-
rialne obrambe, ki se je med 
osamosvojitveno vojno preo-
blikovala v Slovensko vojsko. 
Kaj bi lahko iz tistega obdobja 
koristno uporabili za današnji 
čas tudi pri afirmaciji sloven-
ske vojske v široki javnosti?

Veliko. Najprej zavedanje o pomenu 
rabe slovenskega jezika v času, ko 
smo živeli v bivši skupni državi, kjer 
je bila TO sestavni del oboroženih sil 
SFRJ, v kateri je bil tako pogovorni kot 
tudi poveljevalni jezik srbohrvaščina. 
V slovenski TO pa je bil pogovorni in 
poveljevalni jezik slovenščina.
Tovarištvo in homogeni vojaški kolek-
tivi, ki so kljub kratkemu času, ko so 
bile enote skupaj, odlično delovali.
Nadalje povezanost s civilnim prebi-
valstvom, saj so pripadniki TO priha-
jali iz lokalnih okolij, se med seboj po-
znali in tako smo reševali marsikatere 
težave.
Samoiniciativa posameznikov, pose-
bej poveljnikov, je bila neizmerna in 
ni bilo naloge, ki jo ne bi enote rea-
lizirale.

Prepletenost različnih civilno druž-
benih organizacij in ustanov s struk-
turami TO je bila izrednega pomena 
in takratni sistem splošnega ljudskega 
odpora ter družbene samozaščite je 
dolgoročno odigral izredno vlogo, ki 
je omogočila, da so posamezniki in 
enote TO bile usposobljene za akti-
ven odpor v času osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo.

V letošnjem letu je kar nekaj 
pomembnih in častitljivih 
zgodovinskih dogodkov, ki 
so skozi dolga desetletja gra-
dili slovensko državnost in 
samobitnost. Čemu boste v 
KoDVOSU namenili osrednjo 
pozornost in na kakšen način?

Vse članice KODVOS imajo izde-
lane svoje programe, v katerih so 
načrtovane pomembne aktivnosti, 
katere bodo v letošnjem letu organi-
zirane po celotni Sloveniji.
V prvi vrsti bi omenil dve, zelo po-
membni obletnici; obeležitev 50-le-
tnice ustanovitve TO in obeležitev 
100-letnice konca prve svetovne 
vojne.
Kodvos pa si je v svojem letnem pro-
gramu zadal organizacijo in izvedbo 
tudi drugih pomembnih dogodkov 
kot so: organizacija in izvedba 32. 
Spominskega pohoda na Triglav, Po-
hod za mir, vseslovensko zborovanje 
za mir pri Pomniku braniteljem slo-
venske zemlje na Cerju, 10. obletnica 
delovanja Kodvos-a, skupna kome-
moracija ob Dnevu spomina na mrtve 
na ljubljanskih Žalah in številni drugi.
Ob obeležbi 100-letnice konca prve 
svetovne vojne in zavarovanja sever-
nih meja slovenske vojske generala 
Rudolfa Maistra je v tistem času go-
tovo pomemben dogodek tudi pri-
ključitev Prekmurja oziroma vrnitev 
slovenskega življa svoji matici. Precej 
Prekmurcev se je bojevalo tudi v Mai-
strovih enotah.
V Pomurju se ravno po zaslugi Po-
murskega društva general Maister o 
tem veliko govori in piše ter se pou-
darja tisti čas. Sam v svojih nastopih 
nikoli ne pozabim izpostaviti tistega 
časa in ljudi, ki imajo zasluge za to, da 
je Prekmurje spet slovensko. Prav bi 
bilo, da tudi v nastopih ostalih predse-

KoDVOS
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dnikov nikoli ne izostane kakšna bese-
da o osamosvojitvi in našem skupnem 
boju za samostojno Slovenijo.
Naj se vrnem ponovno k »veliki vojni«, 
kot so poimenovali prvo svetovno voj-
no. Kot Prekmurec si težko zamislim, 
kako so se počutili mladi prekmurski 
fantje, ki so jih mobilizirali in odpeljali 
bojevati se v visokogorje, med skale, 
sneg in mraz, vajene prekmurske rav-
nine. Že zaradi tega je prav, da negu-
jemo spomin na tiste težke čase in lju-
di, ki so umirali za neko tujo državno 
tvorbo, ki pa je bila takrat njihova dr-
žava in tudi njihova življenja so vtkana 
v našo slovensko samostojnost.

Žal se še vedno dogaja, da ne-
kateri želijo potvarjati resnico 
o naši polpretekli in pretekli 
zgodovini. Ste v KoDVOSU 
dovolj enotni pri odzivanju 
na take pojave? Kako ohraniti 
oziroma zavarovati pravo po-
dobo o vlogi vseh tistih, ki so 
na dolgi poti do lastne držav-
nosti utirali pot za sedanje in 
prihodnje rodove?

Samo z resnico in predstavljanjem ter 
pisanjem avtentičnih virov. Ravno zato 
smo se v Zvezi veteranov vojne za Slo-
venijo pred leti odločili, da organizira-
mo posvete, na katerih bodo posame-
zniki, neposredni udeleženci dogodkov 
v procesu osamosvajanja opisali svoje 
vloge in danes ugotavljamo, da nam je 
to uspelo v celoti. Posebej sem vesel, 
da to lahko delamo skupaj s kolegi iz 
Zveze policijskih veteranskih društev 
SEVER ter kolegi iz Zveze slovenskih ča-
stnikov. Takšni prispevki, podkrepljeni z 
dokumenti, so neprecenljiv vir za zgo-
dovinarje, ki bodo nato v prihodnosti 
ustvarili verodostojno zgodbo o zgodo-
vinskem obdobju, v katerem smo imeli 
privilegij in čast sodelovati.
Potrebno pa je odkrito povedati, da 
v KODVOS-u še nismo storili dovolj, 
da bi s skupnimi nastopi in izjavami 
obsodili dogodke, ki so namenjeni 
potvarjanju zgodovine ter tudi novej-
še dogodke, kot so lažne novice in so-
vražni govor. Včasih imam občutek, 
kot da v celotni družbi nočemo videti 
teh skrajno nevarnih pojavov. Ne zna-
mo ljudem povedati, da lažne novice 
niso nič drugega, kot laganje in zava-

janje ljudi z lažmi. Nekateri naši po-
litični voditelji so začeli negovati kul-
turo pometanja težav pod preprogo 
namesto, da bi težave reševali. Le-te 
pa se kopičijo in enkrat bo ta snežna 
kepa prevelika in se bo raztreščila.

So vsi dogodki v obdobju 
osamosvajanja že popolno-
ma osvetljeni o vlogi tako 
imenovanih osamosvojiteljev, 
čeprav sem nekje zasledil, da 
vam ta izraz ne ugaja, saj ste 
veterani bili branitelji sloven-
skega ozemlja?

Po vsem, kar smo imeli priložnost vi-
deti in poslušati o vidnih osamosvojite-
ljih, sam najraje uporabljam izraz »bra-
nitelji«, saj smo pripadniki TO bili res 
branitelji slovenske zemlje in ljudi ter 
osamosvojitvenih procesov z orožjem 
v roki. Menim pa, da izraz »osamosvo-
jitelji« bolj pristaja takratnim političnim 
voditeljem, saj so z modro vodeno 
politiko veliko prispevali k dokaj mirni 
rešitvi naše poti v samostojnost.

Kaj je za vas vojni veteran in 
kako ga vi razlagate?

Vojni veteran je zame odslužen vojak, 
ki se je z orožjem v roki boril za svojo 
državo in domovino. To je seveda ena 
izmed številnih definicij tega pojma in 
jaz sem se odločil za navedeno defini-
cijo. Seveda pa je glede na posebnost 
slovenske vojne in na to kako je to 
urejeno v Zakonu o vojnih veteranih, 
potrebna previdnost, saj lahko status 
vojnega veterana pridobijo tudi tisti 
udeleženci vojne za Slovenijo, ki niso 
bili oboroženi, so pa sodelovali v dru-

gih podpornih aktivnostih v osamo-
svojitveni vojni.
Odločujoče ali zelo pomembno pa je, 
da razumemo izraz vojni veteran kot 
nekdo, ki se je boril za svojo državo in 
domovino, ko je le-ta bila napadena 
in ogrožena.

Kako razumete pojem domo-
ljubja in pripadnosti domovi-
ni? Koliko je pri tem nevarno-
sti, da si razlago domoljubja 
za dosego svojih nacionali-
stičnih interesov prisvojijo 
skrajni desničarji?

Domoljubje razumem najprej kot ču-
stvo in ob tem se najprej spomnim na 
svoj dom, na svoje najbližje, na svoje 
prijatelje in na svojo domovino. Vse 
navedeno je zame neločljivo in popol-
noma samoumevno. Ne dovolim si vsi-
ljevati nobenih domoljubnih dejanj, ki 
bi šla v smeri netenja sovraštva, omalo-
važevanja kogarkoli zaradi barve svoje 
kože, jezika ali vere. Odrasel in živel sem 
med ljudmi, ki so govorili različne jezike 
in bili različnih veroizpovedi in smo se 
odlično razumeli in nikoli nisem pomi-
slil, da je kdorkoli zaradi naštetega manj 
vreden. Nasprotno, to me je bogatilo in 
prav zato tudi danes predvsem mlade 
opozarjam, kam lahko preveč zagreto 
domoljubje s posebnim poudarjanjem 
pripelje. Imam pa včasih občutek, da bi 
takšna opozorila bila bolj potrebna sta-
rejšim, ki so očitno zelo hitro pozabili 
dogodke v 20. stoletju. 

Hvala za zanimiv pogovor z 
željo po uspešnem vodenju 
KoDVOSa.

KoDVOS



Vojna vihra – včeraj, danes, nikoli več 

V moji družini je babi tista, ki 
je preživela drugo svetovno 
vojno. Bila je le malo mlajša od 
mene. Njeno letošnje novoletno 
voščilo se ni prav veliko razliko-
valo od prejšnjih: veliko zdravja 
in življenja brez vojn. Velikokrat 
me opomni, kako srečni smo 
danes otroci, ki živimo v svobo-
di. Ni se nam treba bati vsakič, 
ko stopimo na cesto, ni se nam 
treba poslavljati od očetov in 
bratov, ki gredo v vojsko.
Za pojem vojna je veliko različ-
nih razlag, vendar je najboljša 
tudi najbolj preprosta: nesmi-

selno množično pobijanje. Pobijanje 
ljudi, ki se med seboj ne poznajo, 
zaradi absurdnih prepričanj, člove-
ških potreb in pohlepa. Država je v 
vojno poslala vse; vsi fantje so bili za 
eno leto vpoklicani v vojsko takoj po 
končani srednji šoli. Tem fantom so 
vzeli eno leto mladosti, staršem so 
odvzeli otroke.
Vojne so skozi stoletja spreminjale 
usodo ljudi. Spreminjale so našo 
preteklost, sedanjost in prihodnost. 
Pokazale so moči osnovnih potreb in 
pohlepa, ver in razlik med ljudmi in 
tudi nevarnosti nesmiselnih prepirov 
med vplivnimi ljudmi in njihove zmo-

žnosti. V boj so zaradi teh razlogov 
poslali milijone nedolžnih ljudi. V 
totalnih vojnah, kot je bila tudi druga 
svetovna vojna, so bile žrtve vojaki 
in tudi civilisti. Nedolžni ljudje na 
ulicah, popolnoma nemočni. Zaradi 
druge svetovne vojne, največjega 
in najbolj smrtonosnega spopada v 
zgodovini, je umrlo več kot osemde-
set milijonov ljudi, od tega več kot 
petdeset milijonov civilistov. Žal niti 
velika imena, borci za svobodo, ne 
uspejo premagati zla v človeku, ki ga 
pripelje do ubijanja, do pohlepa. 
Nelson Mandela, borec proti  
apartheidu, je dejal, da se nihče ne 
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T emeljna vsebinska usmeritev 
društva od ustanovitve naprej 

je razvijati in krepiti domoljubno 
zavest, predvsem med mlado gene-
racijo v osnovnih in srednjih šolah 
Zasavja in jo povezati z negova-
njem spomina na Rudolfa Maistra in 
borce za severno mejo; slednje je v 
ospredju aktivnosti članov društva 
že vsa leta. Zato dajemo velik pou-
darek tudi vsakoletnim nagradnim 
natečajem z domoljubno vsebino 
za osnovne šole.
Doslej je bilo izvedenih že sedem 
natečajev. Učenke in učenci razvi-
jajo vrednote, povezane z odnosom 
do domovine, kulture, do svojega 
kraja in jezika ter razmišljajo o zgo-
dovinski vlogi generala Maistra. Od-
ziv na razpisane natečaje je vsako 
leto zelo dober, tako pri učencih kot 
tudi pri njihovih mentoricah in rav-
nateljicah šol. V natečaje so vključe-
ni učenci od 4. do 9. razreda.

Emil Štern

Tudi 7. literarni natečaj  
za osnovne šole Zasavja je uspel

Ker je letošnje leto tudi v znamenju 
spomina na stoto obletnico prve 
svetovne vojne, smo 7. literarni nate-
čaj naslovili z VOJNA VIHRA VČE-
RAJ – DANES – NIKOLI VEČ. Učen-
ke in učenci so se spomnili prve pa 
tudi druge svetovne vojne, hkrati pa 
so vojno vihro aktualizirali z vojna-
mi v svetu v sedanjem času, tudi z 
begunci sedanjega časa, ob tem pa 
nakazali, kako se bodo prizadevali, 
da bodo sami oziroma prihodnji ro-
dovi živeli v miru.

Iz šol smo prejeli naslednje število 
prispevkov učenk in učencev:
• iz OŠ Ivana Cankarja Trbovlje: 

3 prispevke III. triade
• iz OŠ narodnega heroja Rajka 

Hrastnik: 1 prispevek III. triade
• iz OŠ Toneta Okrogarja Zagorje: 

3 prispevke III. triade
• iz OŠ Ivana Kavčiča Izlake:  

3 prispevke III. triade

• iz OŠ Tončke Čeč Trbovlje: 1 
prispevek II. triade

V društvu imenovana strokovna ko-
misija je izmed vseh poslanih pri-
spevkov vseh šol izbrala tri najboljše 
prispevke III. triade in prispevek II. 
triade. Njihove avtorje in mentorice 
bomo nagradili na letnem zboru čla-
nov društva 29. 3. 2018, uredniške-
mu odboru Maistrovega glasu pa 
predlagamo njihovo objavo v glasi-
lu. Izbor najboljših je naslednji:
• Maša Božjak, 9.A OŠ Ivana Can-

karja Trbovlje, mentorica mag. 
Mojca Lazar Doberlet

• Barbara Vidović, 9.a OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje, mentorica Eri-
ka Jenko

• Dominika Zupan, 8.a OŠ narodne-
ga heroja Rajka Hrastnik, mentori-
ca Tina Šantej

• Tinkara Visinski, 4.b OŠ Tončke 
Čeč Trbovlje, mentorica Tatjana 
Kos

Iz dela društev in zveze



Vojna vihra – včeraj, danes, nikoli več 

rodi s sovraštvom do druge osebe 
zaradi barve kože ali vere, ampak se 
tega nauči. In če se lahko nauči so-
vraštva, se lahko nauči tudi ljubezni. 
Dalaj Lama, tibetanski voditelj, pa 
pravi, da svet ne pripada voditeljem, 
ampak vsemu človeštvu. Najlepše je 
svetovni mir opisal John Lennon s pe-
smijo Imagine. In če bi vsi razmišljali 
tako, potem vojn res ne bi bilo. 
Otroci 21. stoletja, ki živimo v raz-
vitem svetu, si niti predstavljati ne 
moremo, kako je bilo živeti v tistih 
časih. Pojmi, kot so koncentracijsko 
taborišče, lakota, genocid, so za nas 
le besede iz učbenikov, pa vendar 

še ni tako dolgo tega, ko so 
naši predniki to doživljali, 
tisoče otrok pa takšne grozo-
te drugje po svetu še vedno 
doživlja. 
In prav to se mi zdi najbolj 
nepredstavljivo. Kako je mo-
goče, da v svetu znanosti in 
modernih tehnologij še vedno 
dopuščamo vojne, lakoto, 
smrt? Včasih se mi zdi, da so 
odrasli kot otroci pri igri. Le da 
imajo odrasli igrače, ki ubijajo.

Maša Božjak, 9. a 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Vojna vihra – včeraj – danes – in nikoli več 

Prva svetovna vojna, imeno-
vana tudi velika vojna, je bila 
eden največjih svetovnih kon-
fliktov v zgodovini človeštva. 
Terjala je okoli 20 milijonov 
smrtnih žrtev in ranila milijone 
ljudi. Vojna je poleg žrtev in ra-
njenih za seboj pustila strašno 
opustošenje in pomanjkanje. 
Fronte in bitke so razdejale ze-
mljo. Polja so bila uničena, pol-
na mrtvih trupel in odvrženega 
orožja. Ljudje so trpeli zaradi 
različnih družinskih stisk, revšči-
ne, bolezni in pomanjkanja mo-
ške delovne sile. Položaj civilne-
ga prebivalstva je bil med vojno 
zelo slab. Družine, katerih člani 
so se bojevali na frontah, so 
se bistveno spremenile. Velike 
razlike so se kazale v položaju 
žensk v družbi. Ženske, ki so 
pred vojno skrbele le za otroke 
in dom, so zdaj delale v tovar-
nah, opravljale moška dela in se 
borile za svoje pravice. Otroci 

so odraščali brez očetov, zato je 
skrb za sorojence velikokrat prevzel 
najstarejši otrok. 

Tudi prva svetovna vojna, tako kot 
katerakoli druga, ni za seboj pustila 
nič dobrega. Ljudje so bili izčrpani, 
države in voditelji pa še vedno v 
sporih. Kljub vsem grozotam prve 
svetovne vojne se po enaindvaj-
setih letih vname še hujši konflikt 
med državami sveta. Druga svetov-
na vojna, ki je zajela enainšestdeset 
držav, se je dotaknila vsakega kotič-
ka sveta in vzela mnogo življenj 
(kar 3 odstotke vsega svetovnega 
prebivalstva). Zaradi modernega 
orožja in novih tehnik bojevanja so 
vojaki in civilno prebivalstvo mno-
žično izgubljali življenja ali pa so se 
po vojni domov vračali ranjeni in 
iznakaženi. 

In zakaj danes še vedno po svetu 
divjajo vojne?

Zdi se, kot da se ljudje iz prve in 
druge svetovne vojne nismo nič 

naučili. Kljub temu, da v neka-
terih delih sveta vojne še vedno 
divjajo, se o tem ne govori 
prav veliko. Včasih v dnevnih 
poročilih temu namenijo nekaj 
pozornosti, vendar se nihče 
resno ne zavzema, da bi jih 
končali. Pogosto so razlogi za 
vojno povezani z bogastvom, 
politično močjo ali pa vero, kar 
pomeni, da so vojne verjetno 
nastale zaradi sporov, konfliktov 
ali različnih mnenj držav, držav-
nih voditeljev in drugih vplivnih 
skupin. V teh vojnah najbolj trpi 
civilno prebivalstvo. V zadnjih 
letih je na milijone ljudi moralo 
zapustiti svoje domove, da bi 
ubežali vojni in njenim grozo-
tam. To je povzročilo evropsko 
begunsko krizo, ki se je začela 
leta 2015. Na milijone ljudi je v 
Evropo prišlo prek Sredozemske-
ga morja in Južne Evrope, da bi 
našli novi dom. Veliko teh ljudi 
je med dolgo potjo tudi izgubilo 
življenje.
Ljudje pogosto mislimo, da 
sami ne moremo nič storiti, da 
bi preprečili vojne, kar pa ne 
drži. Vsak posameznik lahko 
sodeluje. Najprej je pomembno, 
da razumemo, kaj je v preteklo-
sti povzročilo vojne in kakšni 
pristopi za preprečevanje so 
bili uspešni. Ključno je tudi, da 
razvijemo bolj odprt in spoštljiv 
odnos do ljudi, ki so drugačne-
ga političnega prepričanja ali 
veroizpovedi. Seveda so vzroki 
za vojne pogosto politični ali go-
spodarski, vse pa se je velikokrat 
začne s posamezniki, ki so polni 
sovraštva in pohlepa.

Barbara Vidovič, 9. a 
OŠ Toneta Okrogarja,  
Mentorica: Erika Jenko
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V petek, 8. decembra je v Osnov-
ni šoli Voličina potekala Etno-

tour delavnica »Pripovedovanje lo-
kalnih zgodb o generalu Maistru in 
Završki Katrci«, ki je bila namenjena 
otrokom. Zgodbo Deklica in gene-
ral, ki jo je napisal Tone Partljič, je 
učencem prvih, drugih in tretjih ra-
zredov OŠ Voličina doživeto upri-
zorila Aleksandra Papež iz Knjižnice 
Lenart. Skozi igro je otroke pritegni-
la k sodelovanju, da so skozi otroške 
oči doživeli kraje in čas, v katerih je 
živel Rudolf Maister ter se spomnili 
pomena njegovih dejanj. Otroci so 
se vživeli v zgodbo ter skozi literar-
no pripoved doživljali domače kra-
je. Aleksandra Papež je o doživetju 

Povzeto po objavi na družabnih omrežjih

Delavnica Etnotour: pripovedovanje lokalnih zgodb o generalu 
Maistru in završki Katrci v okviru projekta DETOX

delavnice v družbi otrok povedala:   
»Z otroki smo se s hvaležnostjo ozi-
rali po Voličini.
Ljubo doma, kdor ga ima. Prelepa ta 
Voličina.
In naša slovenščina, toliko lepih be-
sed, ki opišejo lepote tega sveta.
Hvala generalu Maistru, da smemo 
danes brezskrbno uporabljali svoje 
jezike za izražanje svojih misli v slo-
venščini.
Iskali smo lepe slovenske besede. 
Med njimi je prevladovala beseda 
hvala. Spoznavali smo Katrco in ge-
nerala skozi zgodbo T. Partljiča De-
klica in general ter pokukali v svet 
vojakov. Se čudili podobi Zavrha v 

začetku 20. stoletja.«
Ob koncu smo se prepustili praznič-
nemu vzdušju ob pravljični svečki 
ter ugotovili, da se na dobre stvari 
splača počakati in naj prav nihče v 
teh decembrskih dneh ne hiti, člo-
vek ob človeku naj se umiri.
Čas v družbi generala Maistra in za-
vrške Katrce, ob zanimivi pripovedi, 
je bil za otroke prijetno doživetje. 
Delavnica je potekala v okviru pro-
jekta DETOX, v katerem sodeluje 
Občina Lenart in je podprt s strani 
Evropske unije ter sofinanciran s 
strani Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v okviru Programa so-
delovanja Interreg V-A Slovenija Hr-
vaška 2014-2020.
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P red 100 leti je Rudolf Maister s 
svojimi soborci v nizu drznih in 

pogumnih vojaških akcij dosegel, da 
so slovenske meje ostale takšne, kot 
jih poznamo danes. Vendar se zdi, 
da takratni dogodki nimajo pravega 
mesta v zavesti večine Slovencev, kar 
gre pripisati tako širšemu družbene-
mu kontekstu, znotraj katerega so v 
ospredju drugačna vprašanja, deloma 
pa tudi zaradi geografske oddaljeno-
sti ubranjenih meja od osrednje loka-
cije državne politike. Vendar je prav 
zaradi ohranjanja naše narodne iden-
titete in spoštovanja tradicije še kako 
pomembno, da davno minuli dogodki 
ne minejo kot obrobna novica v dnev-
nem časopisu, ampak se jim posvetita 
ustrezen čas in prostor, predvsem pa 
se jim dodeli potrebna teža, da osta-
nejo usidrani v zavesti tistih, ki jih bo 
domovino (kot pravi Prešeren) »srčno 
branit klical čas«. V prihodnosti upaj-
mo se to ne bo dogajalo več z vojaško 
silo, ampak drugače, a nič manj juna-
ško ali pomembno – s silo zavedanja 
lastne narodne identitete in pripravlje-
nostjo gojiti le-to. 
Eden osrednjih prostorov, ki ponuja-
jo možnosti za krepitev domoljubja, 
je zagotovo šola. Kadar so učenci od 

Aktualizacija domoljubja
Kako na OŠ borcev za severno mejo obeležujemo  
100-letnico bojev za severno mejo

Alenka Fingušt, prof. slovenskega jezika, OŠ borcev za severno mejo Maribor

najzgodnejših let seznanjeni s poj-
mom domovina, domoljubje, naro-
dni ponos, se bodo ti pojmi razvijali 
skupaj z njimi in postali del njihovega 
vrednostnega sistema. Prav zato se 
na šoli OŠ borcev za severno mejo 
še posebej zavedamo odgovornosti 
in teže našega kontinuiranega večle-
tnega projekta, posvečenega Rudolfu 
Maistru in njegovim soborcem, ki ga 
v tolikšnem obsegu in tolikšni razno-
terosti pedagoških pristopov uresni-
čuje le malokatera (če sploh katera) 
druga osnovna šola.
Ob prihajajoči 100-letnici bojev za 
severno mejo smo si zadali nalogo, 
da takratne dogodke z aktualizacijo 
tematike (domoljubje) povežemo s 
sodobnim časom, obenem pa damo 
učencem priložnost, da se skozi la-
stno ustvarjalnost izrazijo kot pozna-
valci preteklosti ter sooblikovalci se-
danjosti in načrtovalci prihodnosti. 
Z izvajanjem aktivnosti smo začeli že 
v začetku meseca novembra, ko smo 
ob ustaljenem projektnem tednu, 
posvečenem spominu na generala 
in njegove soborce ter organizaciji 
slavnostne kulturne prireditve, k so-
delovanju povabili gospoda Srečka 
Ornika, kiparja samouka, ki je s sed-
mošolci pod mentorstvom likovne pe-
dagoginje gospe Rozike Puvar ustvar-

jal doprsne kipce Rudolfa Maistra, ki 
krasijo vitrine naše šole. 
Ob naši šolski prireditvi (ki je zmeraj 
ob spominskem dnevu Rudolfa Mai-
stra) smo izvedli še 2 druga kulturna 
programa, in sicer v mariborskem 
Narodnem domu ter v mariborski ka-
detnici. Daleč najbolj ponosni pa smo 
na naš izvirni avtorski projekt – izdajo 
koledarja z naslovom »Rudolf Maister 
naš junak«, ki je nastal kot izvirna obe-
ležitev 100-letnice bojev za severno 
mejo in smo ga javnosti slavnostno 
predstavili prav na naši kulturni prire-
ditvi v novembru. 
Uvod v šolsko spominsko prireditev 
21. 11. 2017 je tokrat predstavljalo 
predavanje generalmajorja slovenske 
vojske, Alojza Šteinerja, ki je deveto-
šolcem osvetlil Maistrova dejanja s 
širše zgodovinske perspektive in jim 
zelo nazorno pojasnil vse daljnose-
žne povezave ter posledice takratnih 
dogodkov. Neposredno predavanju 
je sledila naša že tradicionalna spo-
minska slovesnost s kulturnim pro-
gramom, ki mu vsako leto poseben 
pomen daje tudi prisotnost častnih 
gostov, med katerimi smo zmeraj po-
nosni na tehtno izbrane slavnostne 
govorce. V tem šolskem letu je to 
nalogo prijazno prevzel prav gospod 
Šteiner, ki je s posebnim občutkom 

Eden izmed kipcev (foto: K. Napast) Sedmošolci z mentorjema in s svojimi kipci (foto: K. Napast)
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za (tudi zelo) mlade poslušalce zno-
va poudaril pomembnost in daljnose-
žnost Maistrovih strumnih odločitev. 
Nič manj ponosni pa nismo na druge 
goste naše prireditve, saj so si program 
(ki je namenjen prav vsem učencem 
šole, od prvega do devetega razreda) 
ogledali tudi predstavniki lokalne sku-
pnosti, predstavniki Mestne občine Ma-
ribor, predstavniki vojske, predstavniki 
Domovinskega društva generala Rudol-
fa Maistra in drugi pomembni gostje. 
Osrednjo pozornost smo kot rečeno na-
menili predstavitvi koledarja, ki je rezul-
tat poglobljenega interdisciplinarnega 
sodelovanja med likovno umetnostjo, 
slovenščino in zgodovino. Učenci so 
namreč pod mentorstvom učiteljic Ro-
zike Puvar, Brede Gaber Pavlovič, Klare 
Napast, Mateje Barbarič in Alenke Fin-
gušt zbirali, ustvarjali in urejali prispevke 
z likovnega, literarnega in zgodovinske-

Generalmajor A. Šteiner med slavnostnim govorom (foto: K. Napast)

Prve vrste med prireditvijo so namenjene častnim gostom (foto: K. Napast)
Naslovnica koledarja in kipec R. Maistra, delo 
učencev (foto: K. Napast) 

Devetošolci in gospa Napast na obisku pri brigadirju Anželju (foto: K. Napast) 

ga področja. Tako je nastali koledar, ki 
je izšel tudi ob podpori Domovinskega 
društva generala Rudolfa Maistra Mari-
bor, edinstven primer združitve sponta-
ne otroške ustvarjalnosti, učenega ge-
nealoškega pristopa ter premišljenega 
likovnega izraza, na katerega smo upra-
vičeno ponosni. Idejna zasnova o spo-
minskem koledarju se je utrnila že konec 
prejšnjega šolskega leta, ko se je začelo 
tudi že razmišljati o konkretni izpeljavi 
tako zahtevnega projekta. Potrebnih je 
bilo mnogo ur pedagoškega dela, stro-
kovnih sestankov ter usklajevanj, da smo 
pred koncem koledarskega leta lahko 
izdali koledar. V njem ob rodoslovnem 
drevesu Maistrove družine najdemo 
prikaze zgodovinskih dogodkov ter 
vsestranske Maistrove osebnosti. Vsaka 
stran koledarja je zasnovana tako, da se 
likovni in literarni prispevek dopolnjuje-
ta, vse skupaj pa povezuje in harmoni-

zira skrbno izbrana barvna podlaga, ki 
ustreza posameznemu mesecu, likovni 
podobi in pesmi. Vsa likovna dela kot 
tudi vsi literarni prispevki so izključno 
delo učencev naše šole, kar je zanje tudi 
svojevrsten dokument trajne vrednosti. 
Ob prebiranju pesmi in ilustracij pa se 
ponovno izkaže, da domoljubje res ni 
zaprašen leksem, ampak pojem, ki ga 
učenci ob premišljenih in dovolj tanko-
čutnih usmeritvah še kako dobro čutijo 
in ga tudi znajo izraziti. 
Že naslednji dan, 22. 11. 2017, smo iz-
vedli kar dva pomembna in odmevna 
dogodka. Prvi je bil pogovor devetošol-
cev z brigadirjem Ernestom Anželjem, 
namestnikom poveljnika sil Slovenske 
vojske, in sicer na temo Ustvarjali smo 
slovensko vojsko. Ob tej priložnosti je 
brigadir Anželj poudaril pomembnost 
zavedanja, da smo Slovenci le številč-
no mali, sicer pa velik narod. Ni nepo-
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Devetošolci in gospa Napast na obisku pri brigadirju Anželju (foto: K. Napast) 

membno, da na vprašanje, ali so po nje-
govem mnenju mladi slabi domoljubi, 
odgovarja z odločnim »ne«. Meni, da 
so domoljubni, vsekakor pa so ob tem 
pomembne vrednote, ki jih mladim pri-
vzgojijo doma in v šoli, mimo učnih na-
črtov. Ob tem je izpostavil in za zgled 
postavil prav našo šolo - OŠ borcev za 
severno mejo.
Drugi odmevni dogodek, ki hkrati 
presega šolske okvire, pa je kulturni 
program, ki smo ga prav tako 22. 11. 
2017 izvedli v Narodnem domu, kjer 
so se učenci osmih in devetih razre-

dov izkazali z deklamacijami Maistro-
vih pesmi in z dramatizacijo po moti-
vih Partljičeve črtice Maister in Katica. 
Pri pripravi programa nam je prijazno 
pomagal gospod Bojan Maroševič, ki 
je več kot odlična podpora pri kakr-
šnem koli umetniškem ukvarjanju z li-
kom Maistra, saj je slednjega izvrstno 
upodobil v monodrami Toneta Partlji-
ča General. Na tem mestu se mu še 
enkrat zahvaljujemo za njegov čas in 
nasvete.
Projekt obeležitve 100-letnice bojev za 
severno mejo se je z opisanimi aktiv-

nostmi na naši šoli začel, nikakor pa ne 
končal. Ker gre za izjemno pomembne 
zgodovinske dogodke, s katerimi smo 
kot šola, ki nosi ime po braniteljih slo-
venske meje, neizbrisno povezani, smo 
si za prihajajoče leto zastavili številne 
naloge, pri izpeljavi katerih bomo tesno 
sodelovali z Mestno občino Maribor. 
Čaka nas kar nekaj prireditev, regional-
nih dogodkov, natečajev, strokovnih 
sodelovanj, pripravljamo pa tudi prese-
nečenje ali dve na to temo, ki jih na tem 
mestu ne bomo razkrili, sicer ne bi bilo 
presenečenja. 

P ripadniki »Pohorskega dru-
štva generala Maistra« iz Slo-

venske Bistrice smo v letnem pro-
gramu dela načrtovali strokovno 
ekskurzijo v Park vojaške zgodo-
vine. Pri izvedbi nam je pomaga-
la enota SV iz Slovenske Bistrice. 
Z 670. LOGP/LOGBR zelo dobro 
sodelujemo, v vojašnici Vincenca 
Repnika je spominska soba posve-
čena generalu Rudolfu Maistru. V 
njej smo postavili doprsni kip Ru-
dolfa Maistra, kjer se vsako leto 

Strokovna ekskurzija Pohorskega društva general Maister
Božidar Zorjan, predsednik

poklonimo njegovemu spominu 
ob obletnici rojstva in dogodkov v 
Mariboru.
15. oktobra 2017 smo si skupaj 
z družinskimi člani ogledali Park 
vojaške zgodovine. Videli smo 
oborožitvene sisteme, posebno 
pozornost so pritegnila sredstva, 
ki so bila udeležena v Slovenski 
vojni. Na dan so privrele emocije, 
kdo je v času vojaščine rokoval s 
katerim orožjem. Posebne pozor-
nosti je bila deležna podmornica. 

Prav tako je poseben pečat pustila 
razstava posvečena naši osamo-
svojitvi.
Po ogledu Parka vojaške zgodo-
vine smo si ogledali in spoznali 
zgodovino Ilirske Bistrice. Splošna 
ugotovitev vseh udeležencev je 
bila, da slabo poznamo posame-
zna področja Slovenije, njihove 
značilnosti in posebnosti. Bili smo 
navdušeni.
Tako krepimo domovinsko zavest 
pripadnikov društva.
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Vojna vihra včeraj – danes in nikoli več 

Naš vsakdan zajema pojme, ki 
jih je mogoče povsem praktič-
no definirati. Pa vendar rahlo 
postojimo pred dvoličnimi 
pojmi, ki označujejo dvolične 
tematike. Prej ko slej večji del 
človeške populacije pojem 
označi kot črn ali bel – pozi-
tiven ali negativen ter krene 
naprej po svoji poti. Osebno 
pa na zadevo poskušam gle-
dati z drugega zornega kota, 
z druge perspektive. Ob tem 
se mi zastavlja vprašanje: Kaj 
pa, če obstaja druga plat? Kaj, 
če česa ni mogoče opredeliti 
kot povsem pravilno oziroma 
nepravilno? Eden od takih poj-
mov je vojna, globalno razšir-
jen tabu, kar se tiče razprav.
Menim, da se prav ta pojem 
giblje v sivini, četudi je v očeh 
skorajda vsakega posamezni-
ka popolna. Vsakdo do tega 
čuti antipatičnost iz globine 
svojih razlogov. Bodisi je to 
v ozadju njihove družinske 
preteklosti ali pa so se s tem 
spopadali sami, bodisi nam 
tako narekuje družba. Precej 
preprosto: kar zahteva smrtne 
žrtve našega naroda, je to 
napačno. V nadaljevanju se 
želim dotakniti obeh strani 
ter ju razjasniti, da bo vidna 

celotna slika mojega mišljenja. 
Leto 1939. Letnica, zapisana v 
prav vsakem učbeniku zgodovine, 
označuje začetek druge svetovne 
vojne. In pozornost ji posvečamo 
z dobrim razlogom; bila je največji 
in najdražji oborožni spopad v 
zgodovini človeštva. Skoraj vsaka 
država na svetu se je, prostovoljno 
ali neprostovoljno, znašla v teh 
bitkah s 100 milijoni pripadnikov 
oboroženih sil. Umrlo je okrog 60 
milijonov ljudi. In zakaj? Zaradi 
človeške nespametnosti in zasle-
pljenosti, nezmožnosti analiziranja 
dolgoročnih posledic, se najbrž 
glasi odgovor. Pa je res tako?
Verjeti ali ne: prav vsaka bitka 
izvira iz nam bolj ali manj znanega 
razloga oz. več razlogov. Ljudje so 
se poskušali povzpeti na oblast, 
za svoj cilj in s tem pričakovanja 
pa niso izbirali sredstev. Gnala 
jih je materialistična narava, ki 
pa bolj ali manj obvladuje tudi 
današnjo družbo. Želeli so razši-
riti svoje ozemlje, doseči konsenz 
z vsakim človekom na absurden 
način. Želeli so vpeljati svoje 
razmišljanje o nenenakosti ras, 
veri, položaju žensk in videnje 
o svetu, ob tem pa bolj ali manj 
pozabljali na okolico. Pri tem gre 
izpostaviti, da dejanj ni mogoče 
pripisovati le enemu posamezniku, 

temveč množici ljudi, ki je slepo 
sledila, podpornikom, ki so zaslu-
žni za sprejetje bizarnih odločitev, 
ter okolici, ki je dogajanje nemo 
opazovala in kasneje celo zbijala 
šale na njen račun. Povsem logič-
no je: človek sledi nacionalistični 
ideji, da je treba stati za prepriča-
nji svojega naroda, za prepričanji 
vojakov, ki so žrtvovali vse za svoj 
narod. In ob tem niso razmišljali o 
globljem pomenu. 
Povzročitelj navadno velja za edi-
nega krivca, a se je treba vprašati: 
Ali je bil vrnjen udarec resnično 
potreben in docela premišljen. 
Omeniti je treba tudi pomen 
obrambe. Povsem razumljivo je, 
da je obramba lastnega naroda in 
lastne domovine zelo pomembna, 
a ne moremo mimo dejstva, da 
so tudi borci pri obrambi mnogim 
zadali smrtni udarec. Ne pozabi-
mo vseh smrtnih žrtev, ki so bile 
posledica obrambnega udara 
partizanov.
Zgodovino pišejo zmagoval-
ci – njihova osebnost in dejanja 
niso realno opredeljena. Če bi, 
denimo, v zadnjih bitkah zmagal 
Adolf Hitler, bi dandanes v naših 
šolskih učbenikih (najverjetneje 
v nemškem jeziku) tega povzdi-
govali med oblake, medtem ko bi 
o komunistih pisali le negativno. 

Vojna vihra včeraj – danes – nikdar več 

Ta zgodba se navezuje na vojne. 
Grozno je, da po svetu divjajo 
vojne, da uničujemo življenja 
ljudi na našem planetu. Vsak 
dan bi se lahko na svetu začela 
nova vojna, kar je nevarno za 
vse ljudi.

Ali ni hudo, ko pomisliš na vojno, 
kako ljudje trpijo in kako so ogro-
žena življenja? Prav ta trenutek 
nekje divja vojna. In pomislimo 
tudi na begunce, ki zdaj iščejo 
po svetu svoj novi dom. Pa sploh 
kdaj razmišljamo o tem, zakaj so 

odšli iz svojih dežel? Pozabljamo, 
da je v njihovih deželah divjala 
vojna ali pa so jih pregnali in se 
niso imeli kam zateči. Zato zdaj 
po svetu iščejo novi dom.
Že v prvi svetovni vojni je umr-
lo veliko ljudi. Preveč. Nekateri 
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Verjamem, da je ideja relativno 
kontroverzna, pa vendar temelji 
na goli resnici. Pot do zmage pri 
tem ni pomembna za prihodnost, 
kvečjemu za tisti čas. 
Podobno sistem deluje še danda-
nes. Pot vzpona naših voditeljev je 
pravzaprav najbolj pomembna za 
nas, saj utegnemo čutiti izjemne 
posledice njihovih dejanj. Priho-
dnjim rodovom bo v mladi um 
bolj ali manj vtisnjena le infor-
macija o zmagi oziroma porazu. 
Vpogled v dejanske razmere, ki pa 
so vidne le na prebivalstvu tiste-
ga zgodovinskega obdobja, pa 
pravzaprav omogočile nadaljnje 
izobraževanje – to pa, žal, nikakor 
ni v interesu vseh. Če izhajamo iz 
bistva tega odstavka, zapazimo, 
da ekstremno natančno presoja-
nje dogajanj nekega dela prete-
klosti preprosto ni v naši moči. 
Deloma so nam v pomoč dokaj 
zanesljivi zgodovinski viri, razmer 
pa ne moremo presojati s psiholo-
škega vidika; v tem primeru: ali je 
bilo neko dejanje sprejemljivo ali 
pa ne.
V naših rokah pa je vrednotenje 
dogajanja v sedanjem času. Da-
nes lahko s svojimi močmi razši-
rimo lastno mišljenje v svet ter s 
tem morda povzročimo korenite 
spremembe. Na površini je vsem 

ljudem obličja Zemlje zagotovlje-
na osebna svoboda. Vsak posa-
meznik se lahko odloča o delu, 
ki ga želi opravljati, in posledično 
izobrazbi, ki je potrebna, o načinu 
življenja, ki naj bi bilo v celoti v 
njegovih rokah, o ciljih, ki si jih 
zada in je pripravljen zanje pre-
točiti znoj in solze, celo odloči-
tev o lastnem spolu je položena 
neposredno v naše roke. A to je 
le površje tako imenovanih pravic. 
Omenjene vsebine so zakonsko 
veljavne, a očitno se zakonov 
najmanj držijo prav tisti, katerim 
bi morali biti glavna vrednota.
Morda je moje mnenje precej 
nepričakovano, vendar ga želim 
izraziti iskreno, torej brez olepšav 
ali klišejev, ki bi prekrivali bistvo. 
Ne, s tem ne sporočam, da nisem 
na strani slovenske vojske: Sloveni-
ja je moj dom in vedno bo, zatorej 
globoko spoštujem prav vsako 
življenje, ki je moralo biti podarje-
no za stanje, kakršno je dandanes. 
S tem želim le opozoriti na povr-
šnost mnogih, ki sklepajo, da je 
neka stran boljša bela, spet druga 
pa črna. Vojne namreč izvajamo 
ljudje, ki pa ne pripadamo v celoti 
bodisi eni bodisi drugi strani. Ka-
dar je tema diskusije tako težko 
razumljiva in opredeljiva, se je tre-
ba zazreti v jedro problema. Slej 

ali prej obstanemo pred novimi 
vprašanji: Kdo je V RESNICI 
sprožil takšno brutalno deja-
nje – napadalec ali napadalec 
z obrambo? Pri tem velja ostati 
zvest svojemu mnenju in ob-
čutkom. Kar zadeva filozofijo, 
nam pravzaprav odpira prosto 
pot v nas same. 
Menim, da ena sama oseba v 
boju s preostalim svetom ne 
doseže zadanih ciljev, če ti 
vključujejo bistvene spremem-
be stanja sveta. Več združenih 
ljudi z enakim mišljenjem pa 
poveča jakost enega samega 
glasu. Prav zato bom še naprej 
prosto izražala svoje mnenje; 
morda bo to zaznamovalo 
bralca na prav poseben način, 
morda pa se ga moje besede 
niti ne bodo dotaknile. Slednja 
možnost ni slaba; dokazuje le, 
da bralec zastopa drugačno 
mnenje, kar pa me veseli. 
Torej se moramo ozreti nazaj v 
preteklost, da lahko razumemo 
sedanjost, in se ob razsvetlje-
nju obrniti v drugo smer, da 
očem omogočimo srečanje s 
prihodnostjo.

Dominika Zupan, 8. a 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 

Mentorica: Tina Šantej

od njih so pokopani pri Ruski 
kapelici na Vršiču. Tudi v našem 
kraju na Mrzlici je pred veliko 
leti zaradi mraza zmrznilo veliko 
vojakov. V drugi svetovni vojni je 
umrlo veliko ljudi. V Liverpoolu 
je na hribu postavljen spomenik 

v obliki leva. Spominja na mrtve 
iz druge svetovne vojne. Kako 
lepo bi bilo, če bi ustavili vojne. 
Ustvarili bi mir in srečo za vse na 
Zemlji. 
Upam, da bomo vsi ljudje dobri 
in da bomo ustavili vojne. 

Tinkara Visinski, 4. b
OŠ Tončke Čeč, Trbovlje 

Mentorica: Tatjana Kos

Vojna vihra včeraj – danes – nikdar več 
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V  soboto, 21. oktobra 2017 smo 
se člani Prekmurskega društva 

general Maister Murska Sobota in 
njegovi podporniki z območja ce-
lotnega Pomurja odpravili na izlet v 
Porabje.   
Vandranje po Goričkem in Porabju 
je skrbno načrtovala in ga izvrstno 
izpeljala podpredsednica Prekmur-
skega društva general Maister g. Ber-
narda Roudi, mag. zgodovine, ljubi-
telica in odlična poznavalka domače 
prekmurske pokrajine in Porabja. 
Naša pot se je začela v Murski Sobo-
ti, od koder smo nadaljevali v smeri 
proti Mačkovcem. Med potjo smo 
ob vožnji mimo Puconcev obudili 
spomin na pomembne zgodovin-
ske dogodke s poudarkom na obe-
ležavnju 500 - letnice reformacije v 
Prekmurju, ki je Prekmurcem zelo 
zgodaj prinesla prvo tiskano knji-
go Mali katechizmus avtorja Fran-
ca Temlina. Z njim je prekmurščina 

Marija Zver, članica Prekmurskega društva general Maister in predsednica Društva prijateljev mla-
dine Dokležovje

Izlet Prekmurskega društva general Maister 
Murska Sobota v Porabje

postala knjižni jezik in to ostala v 
protestantskih cerkvah Prekmurja 
še danes. Je edino slovensko nare-
čje s statusom knjižnega jezika. Pu-
conci so kraj z bogato zgodovino in 
zibelka reformacije. Tukaj je prote-
stantski duhovnik Adam Lutar pred 
100 leti, v času prve svetovne vojne 
vodil posebno matično knjigo tistih, 
ki so šli na fronto in v tujih krajih za 
interese tujih sil tudi za vedno osta-
li… Zapisal je:« Za vse tiste, kere so 
svoj žitek gorilantϋvali… naj spomin 
nanje ostane…«
G. Roudi je med potjo predstavila 
tudi delovanje Prekmurskega dru-
štva general Maister, njegove ci-
lje in prizadevanja. Društvo je bilo 
ustanovljeno leta 2016 z namenom 
ohranjati spomin na generala Ru-
dolfa Maistra, njegove borce in so-
mišljenike, gojiti njegove vrednote, 
ter njegovo izročilo prenašati v so-
doben čas kot vodilo prihodnjim 

rodovom. Maister je s svojimi so-
mišljeniki, Maistrovimi borci, med 
katerimi je bilo veliko Prekmurcev, 
zaslužen za to, da je naša pokraji-
na po njegovi zasedbi Maribora in 
Spodnjega Podravja ohranila teri-
torialni stik z matičnim slovenskim 
ozemljem. Posledično je ozemlje 
Prekmurja z mirovnimi pogodbami 
pripadlo takratni Kraljevini SHS, pre-
kmurski Slovenci pa so se po 1000 
letni ogrski nadvladi združili z ma-
tičnim narodom. Razmejitev pa je 
prizadela Porabske Slovence, ki so 
ostali na Madžarskem in zaradi poli-
tičnih razmer, prevsem po letu 1948 
živeli za »železno zaveso«, strogo 
ločeni od matičnega naroda. Zato 
si v Prekmurskem društvu general 
Maister prizadevamo za ohranitev 
domoljubnih vrednot in tudi za po-
vezovanje s porabskimi rojaki, za 
vpeljavo predmeta Prekmurski jezik 
in kultura kot obveznega izbirnega 
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predmeta v predmetnike osnovih in 
srednjih šol, ter s postavitvijo ustre-
znih spominskih obeležij v letu 2019 
za dostojno obeležitev 100 obletni-
ce združitve Prekmurja z matico.
Med vožnjo po Goričkem smo se 
spomnili tudi pred kratkim umrlega 
slovenskega pesnika Milana Vince-
tiča iz Stanjevcev, ki pa ni bil samo 
pesnik, urednik in profesor, temveč 
zlasti velik domoljub, ljubitelj doma-
če pokrajine in jezika.
Opazovali smo jesenske lepote na-
šega Goričkega, ki pa zaradi stara-
nja prebivalstva, migracij mladih v 
mesta in v tujino ostaja zapuščeno, 
veliko hiš je praznih in jih je že moč-
no načel zob časa. Škoda, res veli-
ka škoda! Skrajni čas je, da se s to 
problematiko sistemsko spoprime 
tudi država, saj menimo, da ni nič 
drugače tudi v drugih obmejnih slo-
venskih pokrajinah, na Koroškem, v 
Beli krajni in še kje.... Slovenija niso 
samo velika mesta in turistični cen-
tri, so tudi odmaknjene vasi, kjer je 
življenje veliko težje. Če Slovenija 

želi ohraniti svoje narodno telo na 
celotnem svojem ozemlju, tega ne 
sme prezreti! 
Tako smo prispeli v občino Kuzma, 
kjer se nahaja Tromejnik, točka s 
spominskim obeležjem na tromeji 
med Slovenijo, Avstrijo in Madžar-
sko. Nekoč močno zastraženo ma-
džarsko mejo smo sedaj neovirano 
prestopili v Martinju in se pripeljali 
do prvega porabskega kraja Gor-
njega Senika, ki je drugo največje 
središče Porabskih Slovencev. V kra-
ju je cerkev, osnovna šola, vrtec ter 
sedež manjšinske samouprave, ki jo 
vodi g. Martin Ropoš. Dolina, ime-
novana po potoku Senik, predstavlja 
zahodni del Porabja. Vse od držav-
ne meje pa do Monoštra, glavnega 
mesta pokrajine, si po dolini sledijo 
vasi Gornji in Dolnji Senik, Sakalov-
ci ter Slovenska ves. Spomin mi je 
odtaval v čas mojega službovanja, 
ko smo z lutkovno skupino po teh 
šolah zaigrali igrico Grdi raček in se 
prvič srečali s Porabskimi Slovenci. 
Danes tukaj živi približno slovenskih 

4000 rojakov. Ko so leta 2002 zgra-
dili tudi mejni prehod v Čepincih so 
se ljudje iz dotlej izoliranih porab-
skih krajev Andovci, Verica - Ritka-
rovci ter Števanovci veliko bolje po-
vezali s slovenskim zaledjem.
Najprej smo se ustavili v Monoštru, 
kjer sta nas v hotelu Lipa pričakala 
slovenski generalni konzul v Mono-
štru dr. Boris Jesih in predsednik slo-
venske krovne organizacije Zveze 
Slovencev na Madžarskem g. Jože 
Hirnok. Tam smo naleteli tudi na čla-
ne gostujočega lovskega pevskega 
zbora Slovencev iz zamejskega Do-
berdoba v Italiji. Srečanje z njimi je 
bilo zelo prijetno. 
Hotel Lipa, kjer je tudi sedež sloven-
skega kulturnega in informacijskega 
življenja v Porabju, je bil zgrajen v 
90. letih prejšnjega stoletja, v njego-
vih prostorih imajo sedež slovenska 
društva, uredništvo časopisa Pora-
bje, slovenski radio, obiskovalcem 
pa sta na razpolago restavracija in 
hotelske zmogljivosti. Po predsta-
vitvi Porabja, predvsem položaja 
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slovenske manjšine v Porabju ter 
ogledu filma o Porabju, smo si ob 
prijetnem sprehodu skozi mesto v 
muzeju Avgusta Pavla ogledali etno-
loško zbirko ter zelo lepo baročno 
cerkev s samostanom. Ta je tretja 
največja baročna cerkev na Ma-
džarskem. Skozi baročni park, odet 
v čudovite jesenske barve, smo se 
odpravili proti slovenskemu general-
nemu konzulatu, kjer smo z general-
nim konzulom dr. Jesihom izčrpno 
spregovorili o problemih slovenske 
manjšine, predvsem njenih odnosih 
z matičnim narodom, ter skrbi drža-
ve Slovenije zanjo. Dejavnost gene-
ralnega konzulata republike Sloveni-
je v Monoštru je pri vzpostavljanju 
raznorodnih stikov med manjšino in 
državo Slovenijo izjemnega pome-
na, k čemur nedvomno botruje tudi 
prizadevnost in osebna angažira-
nost generalnega konzula dr. Jesiha. 
Najbolj pa nas je pritegnila etnolo-

ška zbirka v muzeju Avgusta Pavla. 
Pred kratkim so mu pred hotelom 
Lipa odkrili doprsni kip, delo len-
davskega kiparja Ferenca Kiralyja. 
Slovenci smo lahko upravičeno po-
nosni na naše pomembne može, 
ki so delovali tod, saj je bil Avgust 
Pavel prvi poklicni znanstvenik iz 
vrst Slovencev na Madžarskem. V 
Monoštru je tudi gimnazija, ki nosi 
njegovo ime. Predsednik manjšin-
ske samouprave Martin Ropoš je 
ob odkritju poudaril: »Porabski Slo-
venci morajo slediti verzom Avgusta 
Pavla in imeti upanje v lepšo priho-
dnost. Kip odkrivamo v prepričanju, 
da ohranjamo svojo identiteto pred-
vsem preko slovenskega jezika in 
kulture.« Slovesnosti se je udeležila 
njegova hčerka Avgusta Pavla Judita 
Pavel, ki je razkrila nekaj dejstev, za-
kaj je bil njen oče tako zelo navezan 
na Porabje. Z ljudmi je imel srčne in 
pristne stike, zato se je v porabske 

vasi odpravil kar z vozom ali peš in 
se z ljudmi pomenkoval v materin-
ščini, bil je zelo dober dober prijatelj 
črenšovskega župnika Jožefa Klekla, 
saj je od njega kupil gozd na Gor-
njem Seniku in bil iskren prijatelj 
plebanoša Janoša Küharja. V Pora-
bju je deloval celih 50 let. 
Po obisku Monoštra smo si na Gor-
njem Seniku ogledali Küharjevo 
spominsko hišo s slovensko zbirko. 
V tem župnišču je živel tudi sloven-
ski duhovnik in znanstvenik Jožef 
Košič. Po njem nosi ime šola v Gor-
njem Seniku, ki je najstarejša šola v 
Porabju. V Küharjevi hiši so zbrani 
cerkveni zgodovinski dokumenti in 
predmeti iz porabskih župnišč. V 
nekdanjem hlevu pa je predstavlje-
na etnološka zbirka predmetov, ki 
so jih uporabljali ljudje na kmetijah. 
Tako bi Porabci z ohranjanjem in 
predstavitvijo dela in življenja slo-
venskih porabskih duhovnikov radi 
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prispevali h krepitvi narodne zavesti 
in k ohranjanju materinega jezika. 
Obiskali smo tudi porabsko vasico 
Andovci in si ogledali Mali Triglav. 
Domačini so znani po tem, da se 
vsako leto peš odpravijo na Triglav, 
zato so v kraju postavili simbolič-
ni Mali Triglav s kamnomm iz Tri-
glavskega pogorja. V tem času so 
potekale priprave na tradicionalno 
prireditev ob starokeltskem običaju 
ali noči čarovnic. Tukaj je tudi hiša 
rokodelstva, ki jo še vedno dopol-
njujejo. Zasluge za vse to pa ima 
prizadeven domačin Karel Holec.
V Števanovcih smo si ogledali muzej 
Železna zavesa, ki priča o življenju v 
obmejnih krajih v času stroge kon-
trole meja in blokovskih političnih 
delitev v Evropi, torej času, ko je 
Madžarska pripadala Varšavskemu 
paktu in so meje proti jugoslovan-
skemu ozemlju bile strogo varova-
ne in domala neprodušne. Nekateri 
smo se tega še močno spominjali, 
ko smo prečkali močno zastraženo 
mejo v tistih letih. Tam je odprta 
tudi vzorčna slovenska kmetija, ki je 
zbirališče porabskih ljudi. Projekt je 
v celoti financirala Republika Slove-

nija. Konzul dr. Jesih je poudaril, da 
relativna maloštevilnost slovenske 
skupnosti ni ovira, saj z običaji in 
jezikom ohranjajo svojo identiteto. 
Porabci potrebujejo čim več sode-
lovanja z matično domovino, tako 
na kulturnem, kot tudi na gospodar-
skem področju. Prav zaradi odma-
knjenosti pokrajine so se v Porabju 
ohranili številni običaji, ko so Boro-
vo gostüvanje, vabilo na poroko, 
koledovanje…V krajih si prizadeva-
jo , da bi z obujanjem lončarstva in 
drugih starih ljudskih obrti pritegnili 
mladino, zato so to vključili v pro-
jekt rokodelske akademije med ob-
mejnimi slovenskimi in madžarskimi 
občinami.
In ena takšnih občin na slovenski 
strani je tudi občina Kuzma, kjer 
smo se ob povratku v kraju Marti-
nje ustavili v tamkajšnji gostilni. Tu-
kaj nas je sprejel župan prof. Jožef 
Škalič in nam predstavil življenje ob 
meji. Seznanil nas je s projektom 
za povezovanje in razvoj turizma s 
povezovanjem učnih in kolesarskih 
poti. Cilj vseh pa je neokrnjena nara-
va. Temu je sledila nadvse zanimiva 
spontana razprava o domoljubju, o 

izseljevanju mladine, demografskih 
problemih celotnega območja, od-
nosu države do obmejnih območij, 
spodbujena z različnimi stališči pri-
sotnih. Z g. Škaličem smo se do-
govorili za sodelovanje v nekaterih 
aktivnostih našega društva, saj nam 
lahko s svojimi izkušnjami in zna-
njem pri tem zelo pomaga. Seveda 
ob druženju ni manjkala lepa doma-
ča pesem, ki se je razlegala iz naših 
popotniških grl:« V našem kraji je li-
pou, malo brejg je, malo dol…« 
Tako smo naše vandranje uspešno 
pripeljali do konca in sklenili, da ga 
ob priložnosti ponovimo. Tokratni 
obisk je bil prvi, nikakor pa ne za-
dnji. Slovenske manjšine, predvsem 
nekoliko odmaknjena porabska 
slovenska skupnost, potrebujejo 
pogostejše žive stike s slovenski-
mi organizacijami, k čemur lahko 
s svojim delovanjem prispevamo 
predvsem mi, ki živimo v njihovi 
bližini. Prav gotovo je povsod lepo, 
toda doma je najlepše, zato bi sve-
tovala vsem, ki ne vejo kam na izlet, 
naj obiščejo naše sosede in skupaj 
z družino doživijo utrip Porabja. Ne 
bo jim žal!
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V dvorani Srednje upravno ad-
ministrativne šole Ljubljana, 

ob prisotnosti članov ljubljanskega 
Društva general Maister, dijakov in 
profesorjev šole, smo prisluhnili za-
nimivemu pogovoru s pisateljem, 
dramatikom, komediografom, sce-
naristom in nekdanjim poslancem, 
Tonetom Partljičem, ki je bil po 
učiteljevanju v Slovenskih goricah 
v sedemdesetih dramaturg mari-
borske Drame, leta 1987 prevzel 
umetniško vodstvo Mestnega gle-
dališča ljubljanskega, postal leta 
1991 direktor ljubljanske Drame in 
dolga leta sodeloval pri Borštniko-
vem srečanju.   
Z voditeljem pogovora Aleksom 
Štakulom, uvodoma ga je označil 
kot vidnega in enega najbolj uspe-
šnih slovenskih literatov, ki teme za 
svoje pisateljsko delo črpa iz življe-
nja, ki ga živi in opazuje, temačne-
ga in barvitega, zato so tudi njego-
va dela takšna, sta tokrat osrednjo 
pozornost namenila pesniku in 
generalu Rudolfu Maistru. Tone 
Partljič je namreč izjemen pozna-

Aleks Štakul

Domoljubje moraš čutiti v sebi, ali pa ga ni.
Okrogla miza s Tonetom Partljičem

valec njegovega življenja in dela, 
saj ga je temeljito proučeval in tudi 
upodobil v monodrami, komediji 
Maister in Margareta, v črticah o 
Generalu in slikanici za predšolske 
in šolske otroke Deklica in general. 
Po uvodnem branju odlomkov iz 
slikanice smo prisluhnili njegovi 

Iz dela društev in zveze

izjemno lepi in ganljivi pripovedi o 
završki Katrci, poznal jo je osebno 
in se z njo večkrat srečal in beležil 
njene zgodbe. Ko ji je bilo deset 
let, je prvič srečala generala na Za-
vrhu v Slovenskih goricah, kamor je 
po prisilni upokojitvi rad zahajal na 
počitek, in se nato vse do njegove 
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smrti družila z njim in se z njego-
vo pomočjo učila slovenskih besed 
in pravilnega branja. Posvetil ji je 
celo pesem Završki fantje v pesni-
ški zbirki Kitica mojih. V eno urnem 
pogovoru smo tako lahko izvedeli 
za marsikatero podrobnost iz ži-
vljenja in dela ene naj pomembnej-
ših slovenskih osebnosti. Predvsem 
pa značajsko podobo človeka, ki 
po duši ni bil samo vojak ampak 
predvsem človekoljub z velikim sr-
cem in občutkom za navadne ljudi, 
otroke, ki so potrebni prijazne be-
sede in pomoči v stiski.
Bil je domoljub, ki je ljubezen do 
domovine čutil v sebi in ne v bese-
dah. Tega se ni moč učiti in naučiti. 

Partljič nam ga je skozi svojo ob-
čuteno, zanimivo pripoved prikazal 
tudi kot izvrstnega organizatorja, 
stratega in taktika, ki se je dolgo 
časa pripravljal na odločilna deja-
nja v zapletenih razmerah ob pre-
vratu, ko je z enotnostjo, vojaško 
odločnostjo in spretnostjo ubranil 
Sloveniji velik del njenega ozemlja, 
ki so si ga lastili drugi. Skratka bil 
je osebnost, ki je take Slovenci še 
dolgo ne bomo imeli. 
Ura naše okrogle mize je žal prehi-
tro minila. Delili smo enotno mne-
nje, da se s Tonetom Partljičem po-
novno snidemo in skupaj osvetlimo 
njegove cankarjanske poglede na 
današnji čas in razmere.

Ravnateljica Lučka Lazarev Šerbec ob predaji slike s podobo generala 
Maistra predsedniku DGRM Alešu Arihu.

V Mariboru odprli razstavo  
Maistrovo leto 2018
Mariborski župan Andrej Frištravec je 7. marca na OŠ borcev za severno mejo v Ma-
riboru odprl razstavo Maistrovo leto 2018. Otvoritev razstave je prvi dogodek obele-
ževanja 100. obletnice boja za severno mejo, ki bo po besedah Frištravca »postregla z 
raznovrstno paleto dogodkov in proslav v čast generalu Maistru«.

R azstava je nastala v organizaci-
ji Mestne občine Maribor, OŠ 

borcev za severno mejo in Domo-
vinskega društva Rudolfa Maistra, 
ki je danes na osnovni šoli pripra-
vilo predavanje o življenju in delu 
generala Rudolfa Maistra. Razstava 
se bo skupaj s predavanjem v pri-

hodnjih mesecih selila po vseh 21 
mariborskih osnovnih šolah.
Današnji dogodek je prvi v nizu 
vseh, ki bodo v okviru 100. obletni-
ce boja za severno mejo potekali 
letos. Prvi večji dogodek v Maistro-
vem letu bo 29. marca, ko bo po-
tekala slavnostna akademija, hkrati 

pa bo znan tudi program vseh do-
godkov, ki se bodo odvijali do no-
vembra.
Pri organizaciji prihajajočih dogod-
kov bodo sodelovali tudi 72. briga-
da Slovenske vojske, Muzej naro-
dne osvoboditve in nekateri javni 
zavodi s področja kulture.
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Veliki datumi v zgodovini naroda 
so kot večne bakle, ki v naših srcih 
budijo ponos na prehojeno pot in 
prižigajo nove plamenice, spodbu-
jajoč plemenita hotenja sedanjih 
in prihodnjih rodov. Vendar pa ne-
tenje narodnega samoljubja do na-
silne oblasti le ruši svetovno ravno-
vesje ter končno privede do vojnih 
prevratov ali do mrtvila v oborože-
nem miru.
Poetiko prireditve so mi narekovale 
misli slovenskih umetnikov prejšnje-
ga stoletja: Kosovela, Gregorčiča, 
Cankarja, Kosmača, Kajuha in Ko-
cbeka, katerih skupni imenovalec 
je mali slovenski človek, delavec 

Radoš Bolčina

Državne oblike se spreminjajo,  
domovina pa ostane

Prireditev Spomin na prihodnost, ki je bila konec novembra pred Pomnikom branite-
ljem slovenske zemlje na Cerju, je bila domoljubna. Posvečena je bila stoti obletnici 
konca soške fronte ter vsem braniteljem, ki so v tisočletnem boju Slovencev za ob-
stanek na svoji zemlji darovali svoja življenja za svobodno, samostojno in neodvisno 
prihodnost našega naroda. Slovesnost je prav posebej zaznamovalo odkritje umetni-
škega dela, slike akademskega slikarja Rudija Španzla.

in kmet. V njem namreč korenini 
tisočletna trdoživost slovenskega 
značaja in posebna ljubezen do slo-
venske domovine, ki jo v odlomku 
tako lepo opiše Ciril Kosmač:
»Da, zdi se mi, da mali narodi bolj 
ali vsaj drugače ljubimo domovino, 
kakor jo ljubijo veliki. Majhna je… in 
ker ne moremo opevati njene pro-
stranosti, opevamo in poveličujemo 
njene kotičke, ki pa so polni lepote, 
kajti lepota je podobna resnici; re-
snica ne potrebuje debele knjige, da 
se nam razjasni, lepota ne širnega, 
brezmejnega prostora, da se raz-
mahne, razbohoti in razcvete. Naj 
prostranost bobni in poje svojo mo-

gočno pesem, resnična lepota tiho 
žari.
Svojo domovino poznamo, kakor 
poznamo obraz svoje matere: do-
mače so nam vse njene gube in gu-
bice, poteze veselja in sreče, brazde 
bridkosti in skrbi. Nenehno čutimo 
objem njenih kmečko raskavih, a 
srčno dobrih in toplih rok, stiskamo 
se k njej in jo branimo že tisoč let, 
branimo jo največkrat preprosto, 
kar z golimi rokami, toda branimo 
jo uspešno, kajti prvi porok zmage 
je besna zaljubljenost, ki ne presoja 
in se zato tudi ne umika pred sovra-
žnikovo premočjo. Da, najprej je po-
trebna ljubezen, ki je vsako uro pri-
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pravljena dvigniti roko v bran, nato 
šele prideta do veljave razsodna mi-
sel in orožje.«
Ta »navaden« slovenski človek je z 
navezanostjo na svoj dom že stole-
tja temelj obstanka našega naroda. 
In hkrati je lahek plen politike in 
vladajočih elit, ki hazardirajo z mo-
mentom, in v egoizmu nacionaliz-
ma, tega najbolj razvitega svetovne-
ga čustva, povzročajo nove vojne.
Zgodovina se torej ponavlja, osnov-
na človeška načela pa ostajajo ista 
– kakor trpljenje in razčlovečenje, ki 
ga prinašaj vojne.
To je tudi sporočilo Španzlove 
umetnine z naslovom Ples življe-
nja in smrti, slovenske Guernice, ki 
je v ob tej priložnosti dobila svoje 
stalno mesto v osrčju Pomnika na 
Cerju. Simfonija Memento mori, ki 
nam jo v slikarjevi upodobitvi mol-
če godejo nemi apokaliptični godci 
mrtvaškega kvarteta slovenskih vo-
jakov, ni samo veličastna epopeja 
tisočletnega boja našega naroda za 
obstoj na svoji zemlji in opomin voj-
nim vihram, temveč globok razmi-
slek o večni zasužnjenosti človeške 
duše s skušnjavami družbe, z vojnim 
mitom zmagovalnosti in junaštva, z 
revolucijami, idejami in zgodovino, 
ki polnijo praznino brezobličnega 
človeka z varljivim občutkom moči.
S svojo globoko simboliko bo ume-
tnina oplemenitila slovensko kolek-
tivno zavest in samozavest.

• Občina Miren - Kostanjevica

• BTC, d. d.

• Riko, d. o. o.

• Uniforest, d. o. o.

• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

• Zavarovalnica Triglav

• Kočevar in sinovi, d. o. o.

• Gorenje, d. d.

Sponzorji umetniškega dela:

• Elektro Ljubljana

• Slovenske železnice, d. o. o.

• E3, energetika, ekologija, ekonomija, d. o. o.

• Elektro Primorska

• Celjske mesnine

• Urh Bahovec

• Seng, d. o. o.

• Telekom Slovenije

Iz dela društev in zveze
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» S lovenci smo mu dolžni za-
hvalo in priznanje za njegove 

dosežke v slovenski kulturi, za nje-
govo ljubezen do slovenske besede, 
za spodbujanje h kulturni rasti. Naj-
več pa mu dolgujemo, da je mogel 
v zapletenih razmerah ob prevratu 
z enotnostjo, vojaško odločnostjo 
in spretnostjo ubraniti Sloveniji ve-
lik del njenega ozemlja, ki so si ga 
lastili drugi. Republika Slovenija bi 
brez njega ne bila to, kar je danes.«, 
je zapisal Bruno Hartman v knjigi o 
generalu Maistru.
Prav zaradi odločnosti in pokonč-
nosti generala Maistra in njegovih 
borcev za severno mejo so danes 
slovenski Maribor, Štajerska, Prek-
murje in južni del Koroške.
Vrsta njegovih dejanj ob koncu prve 
svetovne vojne so pomenila začetek 
zaključnega dejanja zgodovine, s 
katerimi smo Slovenci prišli do la-
stne države. To ne smemo in ne bi 
smeli nikoli pozabiti.

Predsedstvo Zveze društev general Maister, predsednik mag. Milan Lovrenčič

Prekop posmrtnih ostankov generala Maistra?

Neenotnost takratne slovenske 
oblasti, beri političnih strank, ki se 
zgodovinsko ponavlja in je podob-
na današnji, bi bila brez korakov 
in smelih dejanj generala Maistra 
lahko usodna za slovenski narod.
Vsem nam pa je znano tudi, da so 
bila dejanja tega moža in njego-
vih borcev kar dolgo precej pod-
cenjena.
V Zvezi društev general Maister že 
dvajset let negujemo in ohranjamo 
sporočilnost in poslanstvo generala, 
pesnika in slikarja Rudolfa Maistra, 
ki je z neomajno odločnostjo, veliko 
ljubeznijo do rodne grude in sloven-
ske besede ostal do zadnjega diha 
zavezan svojim ljudem, krajem in 
domovini. Zato je osebnost gene-
rala Maistra vrednota slovenskega 
naroda, ki ni pomembna samo za 
današnji čas ampak tudi za zagoto-
vitev bolj mirnega in lepšega življe-
nja vseh naših prihodnjih rodov.

Prepričani smo, da mora biti naš od-
nos do zgodovinskega dela, ki ga je 
opravil dostojanstven. Izkazovati mu 
moramo veliko mero spoštovanja, ki 
njegovo osebnost trajno ohranja v 
srcih vseh Slovencev.
Zato v Predsedstvu ZDGM ne pod-
piramo civilne pobude v Mariboru, 
naj se Maistrovi posmrtni ostanki 
in njegovih družinskih članov pre-
nesejo v Dobravo in se tam postavi 
mavzolej. Pokopan je po svoji želji 
v družinski grobnici na Pobrežju v 
Mariboru, kamor ga je pospremila 
in se mu plebiscitarno poklonila na 
njegovi zadnji poti iz Unca nepre-
gledna množica ljudi. Če je že po-
trebno kaj narediti, potem bi predla-
gali, oziroma se nam zdi smiselno 
njegovo grobnico obnoviti.
Vsekakor pa želimo in pričakujemo, 
da smo kot Zveza društev general 
Maister aktivno vključeni in vključe-
vani v vse dejavnosti v zvezi z reše-
vanjem nastale situacije.

Kolumna


