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100 let od zgodovinskih dogodkov v Mariboru

99 let od združitve  prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

20 let delovanja društev general Maister
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vabimo vas na 
osrednjo državno proslavo ob prazniku

dnevu generala Maistra
ki bo 

22. novembra 2018 

ob 20 uri 

v dvorani Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor

Vljudno vabljeni! 

Vabilo prejmete po pošti oz. bodo v omejenem številu na 
razpolago na sedežu društva oz. zveze. 

Predhodno bo 

ob 17 uri 

v Svečani dvorani v stavbi Rotovža 
Rotovški trg 1, Maribor

potekala slavnostna akademija,  
kjer bomo po krajšem kulturnem programu 
podelili zlate plakete Zveze društev general 

Maister in spominska priznanja generala 
Maistra v letu 2018.

Vabljeni!



mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev general Maister

O b soparnem in vročem dnevu 
26. julija 1934 je na spreho-

du po svojem sadovnjaku na Uncu 
omahnil od kapi. Prijel se je za dre-
vo in umrl stoje. Bolehalje sicer že 
nekaj let, temu pa je botrovala tudi 
predčasna upokojitev pri devetin-
štiridesetih letih. Srbski častniki mu 
niso priznali čina generala, prisva-
jali pa so si zasluge za določitev 
meje na Štajerskem.
Toda zgodovina in slovenski do-
moljubi ga cenimo kot osebnost 
z izredno karizmo, vsestransko 
omiko in voljo do ustvarjanja, kot 
junaka, dobrega poveljnika in ge-
nerala, strankarsko neopredelje-
nega Jugoslovana in kot zavedne-
ga Slovenca. 
General Maister je zaznal zgodo-
vinski trenutek, ko je moral dvigni-
ti sabljo za to, da je obranil skoraj 
četrtino slovenskega ozemlja. 
V našo zavest je vpisan kot legen-
darna in karizmatična osebnost. 
V sebi je združeval lastnosti lirič-
nega pesnika, hedonista ter pret-
kanega, drznega vojaka in voj-
skovodje. Take osebnosti pa so 
po oceni zgodovinarja dr. Bruna 

General Rudolf Maister Vojanov 
1874 - 1934

Hartmana tudi v svetu redke in 
posnemanja vredne. Sporočilnost 
njegovega delovanja nas opomi-
nja in bodri k aktivnostim na na-
slednjih področjih:
• braniti in razvijati domovino
• utrjevati narodno zavest
• spoštovati svojo kulturo in zgo-

dovino 
• izražanje narodnostne pripa-

dnosti (izobešanje zastav, petje 
himne, običaji …)

• ohranjanje kulture in jezika
Tudi v današnjem času gospodar-
ske in moralne krize nujno potre-
bujemo osebnost, ki bo zaznala 
kritično stanje države in poiskala 
izhod iz krize. Na letošnjih parla-
mentarnih volitvah smo bili priča 
številnim strankarskim pobudam 
in obljubam, slabše pa so bile 
predstavljene tiste sporočilnosti, 
ki jih je negoval general Maister 
in jih bo treba razvijati za izhod 
iz krize, saj se zavedamo, da sle-
dnja ni zajela le gospodarstva, 
zdravstva idr., ampak tudi druga 
področja našega življenja. Zane-
marjeno je zlasti domoljubje; do-
moljub se namreč ne sprašuje, kaj 

mu bo država dala, ampak kaj bo 
sam koristnega naredil ali prispe-
val za svojo domovino. 
Tudi obletnica smrti je včasih 
priložnost za to, da se spomni-
mo prelomnih zgodovinskih do-
godkov iz prejšnjega stoletja ter 
opozorimo na Maistrovo sporo-
čilnost, ki jo bomo v teh težkih 
časih zelo potrebovali. Srečno, 
domovina!

3

Uvodnik

Domovina

Borci za severno mejo
imeli pravo so idejo,
da ljudje svobodno vsi živé,
to zares pogumni so bili možje.

Od doma so se poslovili,
pogumno za našo mejo se borili.
Želeli so si boljšega življenja,
brez zatiranja, sovraštva in trpljenja.

Na življenje in smrt so se bojevali,
da bi k nam svobodo pripeljali.
Da bi vsi rodovi domovino spoštovali
in za vse čase jo ljubiti znali.

Od takrat minilo je že mnogo let
in čeprav drugačen je ta svet,
Se vsi učimo, da domovina je le ena -
naša, najlepša in najbolj zaželena.

Avtorica: Zala Lahovnik 
OŠ borcev za severno mejo
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20 let delovanja društev 
general Maister in Franjo Malgaj
mag. Uroš Krek, svetovalec predsednika Republike Slovenije za nacionalno varnost

Spoštovani člani Zveze društev general Maister, spoštovani bralci Maistrovega glasa,

100 let od konca I. svetovne vojne in borci za severno mejo

letos se spominjamo 100 let konca 
prve svetovne vojne, ene od naj-
večjih tragedij in morij v začetku 
prejšnjega stoletja. Konec prve sve-
tovne vojne je prinesel drugačen 
politični zemljevid Evrope, zemlje-
vid, ki je nekaterim evropskim na-
rodom zapisal tudi ime njihove na-
cionalne države ali pa jih povezal v 
nove državne tvorbe. Na žalost pa 
so posledice, predvsem politične in 
gospodarske, bile podlaga za nasle-
dnjo globalno tragedijo dvajset let 
pozneje. In ni se mogoče izogniti 
razmišljanju, da so bile nekatere po-
sledice konca prve svetovne vojne 
opomnik ali celo temelj vojn in nasi-
lja na območju zahodnega Balkana 
v 90. letih prejšnjega stoletja.
Trikrat smo bili prisiljeni Slovenci v 
prejšnjem stoletju z orožjem v roki 
varovati svojo državnost. Ob koncu 
prve svetovne vojne smo morali za-
ščititi severni del našega nacional-
nega prostora. V drugi svetovni voj-
ni smo z uporom proti okupatorju in 
s sodelovanjem v okviru Združenih 
narodov, kot sta zavezniško stran 
poimenovala dva največja zaho-
dna voditelja tistega časa, zaščitili 
narodov obstoj in priključitev naših 
primorskih bratov slovenskemu na-
cionalnemu in državnemu ozemlju. 
In nazadnje, kot najpomembnejše 
obdobje našega obstoja, smo leta 

1991 zavarovali našo mlado sloven-
sko državo, rezultat referendumske 
odločitve slovenskih državljanov pol 
leta pred tem.
Vsako od teh dogajanj in dejanj ima 
svoje akterje, ki jim moramo pripi-
sati in priznati zasluge. Obramba 
samostojne Slovenije leta 1991 je 
rezultat politične enotnosti sloven-
skega vodstva in političnih strank ter 
odločnega nastopa takratne teritori-
alne obrambe in milice.
Zmaga in osvoboditev okupiranega 
slovenskega ozemlja leta 1945 je bila 
posledica odločnega delovanja do-
moljubov, združenih v Osvobodilni 
fronti, narodne zavesti ljudi, ki so se 
odločili prispevati k boju proti okupa-
torju, ter slovenski partizanski vojski.
Le enemu akterju pa moramo pri-
pisati zasluge za odločno delova-
nje, ki je Štajersko ohranilo v okvi-
ru slovenskega prostora. Odločitev 
Rudolfa Maistra za vojaški upor v 
Mariboru, osebni prevzem vojaške 
oblasti ter izgon nemško-avstrijskih 
sil iz Štajerske, je bilo dejanje enega 
človeka, osebnosti, ki so se mu zara-
di njegovega karakterja in odločno-
sti, zaradi narodne zavednosti in po-
guma pridružili številni prostovoljci 
in zavedni Slovenci. Kljub izostanku 
podpore takratne slovenske oblasti, 
kljub pomanjkanju uspeha na Koro-
škem in kljub neuspelemu referen-

dumu, ki je slovensko Koroško pri-
peljal v avstrijsko državo, je general 
Rudolf Maister slovenski junak.
Ohranjanje spomina na generala 
Maistra in njegovo odločnost je po-
membno, še zlasti, ker je bila nje-
gova vloga v slovenskem vojaškem 
zgodovinopisju dolgo zamolčana. 
S svojimi aktivnostmi Zveza dru-
štev general Maister zvesto deluje v 
spomin na našega junaka ter s tem 
ohranja tradicijo in spomin na ključ-
ne trenutke v slovenskem narodo-
vem obstoju. V okviru teh prizade-
vanj svojo dvajsetletnico delovanja 
praznuje tudi Društvo general Mai-
ster Ljubljana, za kar jim še posebej 
čestitam.

Rudolf Maister

Nekoč živel je pogumen mož,
ki boril se je za našo mejo.

Bil predan je general, 
ki imel je velik dar, 
slovenske pesmi pisal je, 
ki pomnimo jih še.

Bil pravi borec je, 
ki za mejo boril se je.
To mu uspelo je, 
njegovo delo se poplačalo je, 
saj severna meja naša je.

Še zdaj nosimo ga v srcih, 
ker branil našo je domovino,
v kateri svobodni zdaj živimo.

Avtorica: Taja Majhenič 
OŠ borcev za severno mejo
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100 let od konca I. svetovne vojne in borci za severno mejo

Pomembne zgodovinske prelomnice 
v jeseni 1918
Janko Prunk

J eseni 1918 sta dva dogodka te-
meljno zaznamovala slovensko 

narodno zgodovino oziroma kar 
preusmerila njen dotedanji tok. Prvi 
je bil konec prve svetovne vojne, 
drugi pa odločitev Slovencev za od-
hod iz Avstrije in vstop v Državo Slo-
vencev, Hrvatov in Srbov. Pri prvem 
dogodku so bili Slovenci udeleženi 
proti svoji volji in mimo svojih inte-
resov, bili so pač pripadniki habs-
burške monarhije, ki je sprovocirala 
vojno. Pri drugem dogodku so bili 
po svoji volji, za svoj interes in so 
sami narekovali glavna dejanja in 
tempo dogajanja. Povedati je še tre-
ba, da sta oba dogodka tesno med-
sebojno povezana. 
Pa si zaradi vzročnosti in posledič-
nosti poglejmo najprej prvo sve-
tovno vojno in tisto dogajanje, ki 
je vplivalo na Slovence. Prva sve-
tovna vojna je bila posledica vse 
bolj agresivnih nacionalizmov veli-
kih držav, ki so tekmovale v svojih 
imperialističnih ambicijah, majhni 
narodi pa so bili na silo vpleteni 
vanjo. Zadnje študije najbolj kom-
petentnih svetovnih zgodovinarjev 
govore, da je bila vojna nepotreb-
na in bi jo bilo mogoče v prvih 
tednih krize, ki je sledila atentatu 
nacionalističnih srbskih mladincev 
na avstrijskega prestolonaslednika, 
še preprečiti. Ko pa se je 28. julija 
1914 zavrtelo vojno kolo, ga ni bilo 
več moč ustaviti in je mlelo vojake 
na frontah in rušilo obstoj milijonov 
ljudi različnih narodnosti.
Slovenci so bili v vojno prisiljeni že 
na začetku; poslani so bili na bal-
kanska bojišča in na rusko fronto. 
Vodstvo avstroogrske armade, ki je 
v 19. stoletju veljalo za zmogljivo, 
se je izkazalo za nesposobno in je 
doživljalo hude poraze na obeh bo-
jiščih: avgusta na Ceru, v Srbiji in 
jeseni v Galiciji proti ruski vojski. 

Boji v Galiciji so na avstrijski strani 
zahtevali na sto tisoče žrtev, med 
njimi tudi veliko slovenskih fantov 
in mož. Habsburški vojski je morala 
priti na pomoč nemška, s tem je bil 
vpliv militaristične Nemčije na mo-
narhijo vedno večji, v Avstriji pa se 
je krepil agresivni nemški naciona-
lizem.
Nemški in avstrijski nasprotnici 
antanti je uspelo spomladi 1915 
pritegniti na svojo stran do tedaj 
nevtralno Italijo z obljubo, da bo 
dobila želene pokrajine, in sicer 
Trentino, južno Tirolsko, Slovensko 
Primorje in Dalmacijo. Slovenci in 
Hrvati, ki so tedaj sodelovali, so po-
skušali preprečiti sklenitev takšne-
ga sporazuma z Italijo, celo carsko 
Rusijo so prosili, naj ga ne podpiše. 
Tako so se Slovenci volens nolens 
na soški fronti hrabro borili v av-
strijski vojski. Ruski odgovor je bil 
za Slovence in Hrvate porazen; Ru-
sija jim ni hotela ustreči. Izjavila je, 
da se je slovenski problem ne tiče. 
Tako so se potem Slovenci v avstrij-
ski vojski hrabro borili in zadrževali 
globlji italijanski prodor na Kras, v 
Trst in na Notranjsko, tudi zato, ker 
so s tem svojo deželo branili pred 
razkosanjem v primeru zmage an-
tante.
Toda slovenski hrabrost in požrtvo-
valnost nista v očeh nemških strank 
doživeli nikakršnega priznanja. Na-
sprotno, spomladi 1916 so nemške 
stranke v Avstriji izdale svoje zah-
teve (Belange), naj se v avstrijski 
polovici monarhije izvede ustavni 
oktroa, ki naj Avstrijo še med voj-
no razglasi za nemško državo s 
samo enim – nemškim priznanim 
uradnim jezikom. Takšno dejanje, 
če bi se realiziralo, bi na daljši rok 
pomenilo germanizacijo Čehov in 
Slovencev; najprej bi se to zgodilo 
s Slovenci kot manjšim narodom.

Slovensko narodno vodstvo se je 
tega zavedalo in poskušalo temu 
parirati od začetka leta 1917, ko 
je bila vojna na višku in je Avstrija 
potrebovala vse svoje sile za vojno. 
Slovenci so tako postavili na teh-
tnico svoje vojake in svoje davčne 
prispevke, saj druge pomembnejše 
politične moči niso imeli. Zato so se 
politično naslonili na edinega zave-
znika, ki jim je bil na voljo, na Star-
čevićevo stranko prava v Banovini 
Hrvaški. Krek in Korošec, politika 
Slovenske ljudske stranke, ki je že 
pred vojno sodelovala s hrvaškimi 
pravaši, je pridobila Starčevićevo 
stranko prava, ki je bila opozicijska 
stranka v hrvaškem saboru, da jo je 
vključila v svojo adreso na cesarja 
in kralja Karla. Adresa je od Karla 
zahtevala, da takoj, ko bodo to do-
pustile vojne razmere, dovoli sklic 
zastopnikov vseh hrvaških in slo-
venskih dežel na sabor v Zagreb, 
kjer naj bi se uresničilo zedinjenje s 
Slovenci na podlagi narodnega na-
čela in hrvaškega državnega prava. 
Ta deklaracija je bila že nekakšna 
anticipacija poznejše majniške de-
klaracije.
Majniško deklaracijo je sestavil dr. 
Janez Evangelist Krek skupaj s hrva-
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škimi pravaši iz Istre in Dalmacije, 
obeh hrvaških dežel, ki sta spadali v 
avstrijsko državno polovico in pošiljali 
svoje poslance v dunajski parlament. 
Skupaj s Slovenci so ti v dunajskem 
parlamentu sestavljali Jugoslovanski 
klub. Majniška deklaracija je zahte-
vala »na temelju narodnega načela 
in hrvaškega državnega prava, naj se 
vsa ozemlja monarhije, na katerih ži-
vijo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo 
pod žezlom habsburško lotarinške di-
nastije v samostojno državno telo, ki 
bo prosto vsakega narodnega gospo-
stva tujcev in zgrajeno na demokratič-
ni podlagi«. Na koncu deklaracije so 
zapisali še ultimat: »Za uresničitev te 
zahteve svojega enotnega naroda se 
bomo zavzeli z vso silo. S tem pridrž-
kom se bodo podpisani udeleževali 
parlamentarnega dela«.
Majniška deklaracija je bila temeljni 
politični program Slovencev in hrva-
ških pravašev. Zahtevala je temeljno 
preureditev habsburške monarhije v 
trialistično konfederacijo in s tem uki-
nitev obstoječega dualističnega siste-
ma. Zato so jo odklonili vsi odločilni 
politični dejavniki v monarhiji: nem-
ške in madžarske politične stranke, 
avstrijska in madžarska vlada, skupna 
avstroogrska armada in dvor. Zelo 
pomembno pa je bilo tudi odklonilno 
stališče vladajoče politične stranke na 
Hrvaškem – hrvaško-srbske koalicije, 

ki je vztrajala pri dualizmu in računa-
la v primeru zmage centralnih sil na 
sporazum z ogrsko vlado za nekakšen 
subdržavni status pod Ogrsko. Imela 
je še rezervni načrt, v primeru zmage 
antante pa je računala na združitev s 
Srbijo. Ta večinska politična sila ni ho-
tela slišati za sodelovanje in povezo-
vanje s Slovenci, kar je zelo oteževalo 
slovensko prizadevanje za emancipa-
cijo oziroma osvoboditev izpod nem-
ške nadoblasti.
Toda zgodovina je ubirala svoj evrop-
ski tok, ne oziraje se na Slovence in 
Hrvate. Aprila 1917 so v vojno proti 
centralnim silam vstopile Združene 
države Amerike, vojaške in materi-
alne rezerve centralnih sil pa so bile 
izčrpane. Na prelomu 1917/1918 je 
sicer kazalo, da bi centralne sile še 
lahko zadale odločilen udarec antan-
ti. Po zmagi oktobrske revolucije se je 
boljševiški režim umaknil iz vojne in 
centralne sile so lahko svoje vzhodne 
divizije premestile na zahod. Velik 
uspeh so dosegle na soški fronti pri 
Kobaridu, kjer so novembra potolkle 
Italijo in jo porinile vse do Piave. Nji-
hova ofenziva spomladi leta 1918 na 
zahodni fronti pa ni uspela. Francija in 
Anglija sta že dobili ameriško pomoč, 
novih 800.000 vojakov z moderno 
oborožitvijo. Še ena nemška poletna 
ofenziva na zahodu je bila le še labod-
ji spev.

Centralne sile so bile v jeseni pora-
žene. Prva je 29. septembra kapi-
tulirala Bolgarija, ker so antantine 
sile solunske armade, pri katerih so 
se odlikovali Srbi, prebile njihove in 
avstrijske frontne linije v južni Ma-
kedoniji in začele prodor v Srbijo. 
Konec oktobra 1918 so nenemški 
narodi habsburške monarhije začeli 
zapuščati italijansko bojišče. Njiho-
va politična vodstva so razglašala 
svoje narodne države: Čehi in Slo-
vaki 28. oktobra, Slovenci in Hrvati 
pa so 29. oktobra razglasili samo-
stojno Državo Slovencev, Hrvatov 
in Srbov z ozemlja monarhije. V 
istem času so Madžari prekinili vse 
zveze z Avstrijo in dosegli popolno 
samostojnost. Vlada ostanka habs-
burške države - Avstrija je 3. novem-
bra zaprosila antanto za premirje in 
podpisala kapitulacijo.
Nemčija je kapitulirala 11. novembra, 
prve svetovne vojne je bilo konec, 
posledice vojne pa so bile številne 
in dolgoročne. Prva je bila vojaška in 
strateška oslabitev evropske sredine, 
to je Nemčije, in razpad habsburške 
monarhije. Tako oslabljena vojaška 
in politična moč nemštva je omogo-
čila nastanek samostojnih držav na 
njenem vzhodnem in jugovzhodnem 
robu: Poljske, Češkoslovaške, Ma-
džarske in Kraljevine Srbov Hrvatov 
in Slovencev.

100 let od konca I. svetovne vojne in borci za severno mejo

Kdo je to?
Mož v dolgem plašču
ponosno meč vihti,
brani slovensko mejo,
ne da bi zatisnil oči.

Kdo je to?
Le glej, le glej!
Že Nemci drvijo proti deželi Kranjski,
a general na hribu jih čaka,
z dvignjeno brado strmi v spopad.

Kdo je to?
Brki dolgi bistrijo mu misli,
ne pusti se ujeti v zaroto.
Pesnik, slikar in divizijski general
na pomoč pokliče svojo pehoto.

Kdo je to?
Pritisne poljub ženi Mariji,
stisne otroka in pomaha v slovo,
že borci pogumno prihajajo mu na pomoč,
prvi sončni žarki vlijejo jim moč.

Kdo je to?
23. novembra 1918  razorožil Nemce, 
ponosno dvignil slovensko zastavo,
do Zavrha Katrci hitel sporočiti dobre novice,
Slovencem v ponos in vzgled bo vedno ostal.
Kdo, LE KDO je to?

Avtorica: Lea Pernek 
OŠ borcev za severno mej
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In še nekaj besed o prizadevanju Slo-
vencev za narodno emancipacijo. 
Že v obeh desetletjih pred vojno so 
Slovenci računali, da se bodo nemške 
nadoblasti lahko rešili le v povezavi s 
Hrvati, ki so imeli v monarhiji boljši, 
skoraj nekakšen subdržavni položaj. 
Problem je bil, ker večina hrvaške po-
litike ni bila naklonjena takšni poveza-
vi, saj bi jo slednja vodila v konflikt z 
nemštvom, to pa se ni bilo pripravljeno 
odreči slovenskim deželam, ki bi zapi-
rale pot do edinega nemškega južne-
ga pristanišča -Trsta. Zato so slovenski 
politiki veliko energije potrebovali za 
to, da so prepričali Hrvate, kako so 
koristni kot obrambna meja pred nem-
štvom. Da bi se prikupili Hrvatom, so 
sprejeli celo tezo o narodni enotnosti 
z njimi. Tako je dr. Janez Ev. Krek tudi 
zaradi tega in še drugih razlogov sep-
tembra 1917 v pravaškem časopisu Hr-
vatska država zapisal, da mora enotni 
hrvaško-slovenski narod dobiti enotno 
samostojno državo«. Slovenci so nato 
vidno prednjačili v deklaracijskem gi-
banju, ki je demonstriralo za majniško 
deklaracijo. Tako so v dneh od 16. do 
19. avgusta v navzočnosti nekaterih 
hrvaških, čeških in poljskih poslancev 
ustanovili Narodni svet za Slovenijo in 
Istro kot organ, ki naj vodi osamosvo-
jitvene posle. Zanimivo je bilo, da so 
temu organu določili tudi kompetence 
nad Istro, kar so storili potem še enkrat, 
in sicer septembra.

Do odločilnega koraka pri osamosva-
janju je prišlo 6. oktobra 1918, ko je 
bil v Zagrebu ustanovljen Narodni 
svet Slovencev, Hrvatov in Srbov za 
tiste iz habsburške monarhije. Pred-
sednik je postal Slovenec dr. Anton 
Korošec.
Kot predsednik Narodnega sveta je 
dr. Korošec 16. oktobra v avdienci 
pri cesarju Karlu zavrnil njegovo po-
nudbo o federativni preureditvi habs-
burške monarhije, ki bi zagotavljala 
veliko avtonomijo posameznim na-
rodom. Toda ta ponudba je še vedno 
vsebovala dualistično mejo, ki bi one-
mogočala skupno hrvaško slovensko 
državo, ki je že prevzela slovensko in 
hrvaško politiko. 
Takšno državo so pod imenom Dr-
žava Slovencev, Hrvatov in Srbov 
razglasili 29. oktobra sočasno na seji 
hrvaškega sabora in na velikem ljud-
skem zborovanju v Ljubljani na Kon-
gresnem trgu.
Slovenci so nato 1. novembra ustano-
vili svojo narodno vlado, ki jo je takoj 
potrdil Narodni svet v Zagrebu kot 
vrhovni politični organ Države Slo-
vencev, Hrvatov in Srbov. Slovenci so 
nato novembra 1918 živeli dejansko 
via facti samostojno narodno življe-
nje, čeprav so deklarativno priznavali 
vpetost in vrhovno oblast narodnega 
sveta Države SHS.
Toda mednarodne imperialistične 

razmere niso bile naklonjene ne za-
grebški Državi SHS in še posebno ne 
Slovencem. Italijanska armada je kot 
članica antante na podlagi london-
skega pakta iz leta 1915 v začetku no-
vembra zasedla Slovensko Primorje 
in dele Notranjske. Slovenci sami in 
tudi Država SHS niso imeli vojske in 
političnih možnosti, da bi zavrnil Itali-
jane. Edino slovensko vojaško politič-
no dejanje je bila akcija generala Ru-
dolfa Maistra 1. novembra, ko je pred 
mariborskim nemškim vojaškim po-
veljstvom razglasil Maribor in okolico 
za jugoslovansko posest in prevzel na 
tem ozemlju vojaško oblast. S tem in 
še z eno akcijo,ki je bila 23. novem-
bra, ko je razorožil mariborski nemški 
Schutzwehr, ki je demonstriral za pri-
ključitev Maribora nemški Avstriji, je 
rešil Maribor in Podravje za Slovenijo.
Zadnji teden novembra 1918 pa so se 
v Narodnem svetu v Zagrebu na pri-
tisk Srbov in hrvaških liberalcev odlo-
čili, da se Država Slovencev, Hrvatov 
in Srbov takoj brezpogojno združi s 
Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Hrvati tedaj 
niso imeli dovolj moči, da bi se temu 
uprli in morali so pristati na dejstvo. S 
tem so 1. decembra tudi Slovence po-
tegnili v novo veliko Jugoslavijo. Slo-
venci so tako v enem mesecu prišli iz 
ene države v drugo, še več -iz enega 
civilizacijskega kroga v drugega. 

100 let od konca I. svetovne vojne in borci za severno mejo
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Praznovanje 99. obletnice 
združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom v Črenšovcih
Marjan Farič

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

P rekmurje se je v letih po prvi 
svetovni vojni v središču priza-

devanj za takratno preureditev po-
vojnega sveta in v času emancipaci-
je številnih evropskih narodov, med 
njimi tudi slovenskega, kot nekoliko 
pozabljena mejna pokrajina madžar-
skega dela poražene Avstro-Ogrske 
na pariški mirovni konferenci nena-
doma znašlo v soju diplomatskih 
žarometov. Vrhovni svet konference 
je 9. julija 1919, upoštevaje prepri-
čljive argumente delegacije kraljevi-
ne SHS o poseljenosti, avtohtonosti 
prebivalstva in jezika kot osnovnega 
gradnika kulturne ter narodne zave-
sti in pripadnosti, sprejel odločitev o 
priključitvi med Muro in Rabo žive-
čih Slovencev k matični domovini, 
to je državni tvorbi Srbov, Hrvatov 

in Slovencev. Prav zaradi spretno-
sti in diplomatskih veščin člana ju-
goslovanske delegacije na mirovni 
konferenci, našega prleškega rojaka 
dr. Matije Slaviča, predvsem pa nje-
govega poznavanja narodnostnih, 
jezikovnih, zemljepisnih, gospo-
darskih, političnih in zgodovinskih 
razmer je Prekmurje danes sloven-
sko. Jugoslovanska vojska je oblast 
na ozemlju Prekmurja prevzela 12. 
avgusta in jo pet dni pozneje, 17. 
avgusta leta 1919, na množičnem 
ljudskem zborovanju v Beltincih, na 
katerem se je zbralo več kot 20.000 
ljudi, predala civilnemu upravitelju. 
Šele s priključitvijo Prekmurja državi 
SHS je bilo razrešeno narodnostno 
vprašanje tukajšnjega življa, ki je 
po 900 letih ločenega razvoja pod 

madžarsko krono znova postalo del 
matičnega slovenskega naroda.
Letos mineva devetindevetdeset 
let, odkar so po stoletni madžarski 
oblasti po prvi svetovni vojni eno-
tno podprli združitev z matičnim 
slovenskim narodom. Dan združitve 
prekmurskih Slovencev kot državni 
praznik v spomin na te, za Prekmur-
je in Slovenijo izjemno pomembne 
dogodke, praznujemo od leta 2006. 
Letošnja osrednja proslava ob 99-le-
tnici združitve je potekala na pred-
večer državnega praznika v četrtek, 
16. avgusta 2018, v Črenšovcih. 
Zbrane je najprej nagovoril gostitelj 
prireditve, župan občine Črenšovci 
Anton Törnar, ki je posebej omenil 
narodo zavedne Prekmurce in nji-
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Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

hovo vlogo pri ohranjanju narodne 
samobitnosti Prekmurja: Dejal je: 
„Poznati in spoštovati želimo čase, 
ko je bilo v Slovenski krajini najtežje. 
Ko je bilo ust veliko, a kruha malo 
in ko so oblasti vede ali nevede v 
smislu ohranjanja državnih tvorb 
poskušale jemati tisto, kar je člove-
kova temeljna pravica, to je uporaba 
maternega jezika. Ta je še vedno živ. 
Živ tudi po zaslugi ljudi, ki so znali in 
zmogli govorjeno in pisano besedo 
spraviti med ljudi, jih z njo duhovno 
hraniti in prek nje ohranjati tisto, kar 
nas kot ljudi navdaja s ponosom – 

ohranjati slovensko narodno zavest. 
Eden takih je bil v našem kraju de-
lujoč in živeč Jožef Klekl starejši, ki 
ni zgodovinsko pomemben le za 
nas, ampak za celotno Krajino in 
posledično tudi za vso slovensko 
matico. Vsakoletno polaganje ven-
ca predsednika države pred nje-
gov spomenik je priznanje njemu 
in vsem tistim, ki so v prelomnih 
časih kot krajinski narodni voditelji 
na različne načine ključno pripomo-
gli k temu, da je Prekmurje ostalo 
slovensko, da so močne medna-
rodne politične sile to v prelomnih 

letih spoznale in nam ter svetu ja-
sno povedale, h komu spadamo.“  
Osrednji govornik na proslavi je bil 
predsednik republike Borut Pahor, 
ki je mnogoštevilnemu občinstvu 
sporočil, da moramo storiti vse, da 
v slovenskem narodu prevlada duh 
sodelovanja. »Vse se začne pri spo-
štovanju dostojanstva drugega, raz-
like moramo upoštevati in se truditi 
za oblikovanje skupnosti na tistem, 
kar nam je skupno, politika pa mora 
dajati zgled.«
Predsednik Pahor je opozoril na po-
večano nepredvidljivost mednaro-
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dnih razmer in negotovost sedanje-
ga trenutka, saj ne moremo izključiti 
možnosti, da so pred Slovenijo pre-
izkušnje, ki bodo znova terjale vso 
našo pozornost, izkušenost, odloč-
nost in enotnost.
»V takem položaju se moramo zave-
dati izrednega pomena naše državne 
suverenosti kot orodja našega nadalj-
njega obstanka in napredka. Za Slo-
venijo je skoraj enakega življenjskega 
pomena tudi, da uspe v Evropi, ki je 
garant evropskega miru in varnosti, 
zato je potrebno okrepljeno politič-
no in vsestransko sodelovanje za kre-
pitev naše države,« je na slovesnosti 
še povedal predsednik države.
V posebej slovesnem delu proslave 
je bil odkrit kip Maistrovega borca, 
duhovnika in urednika Jožefa Go-
dine. Kip so družno odkrili nečak 
Jožefa Godine g. Edvard Jakšič, 
predsednik Zveze društev general 
Maister mag. Milan Lovrenčič in 
župan Občine Črenšovci g. Anton 
Törnar.
Na slovesnosti, poimenovani Spo-
minčice, so nastopili domači ustvar-
jalci. Scenarij vsebinsko zanimive 
in zgledno pripravljene proslave je 
prispevala domačinka ga. Andreja 
Sever, pri pripravi prireditve pa je 
poleg Občine Črenšovci angažira-
no sodelovalo domače Prekmursko 
društvo general Maister Črenšovci 
pod vodstvom ge. Mateje Zelko. 
Nastopili so učenci osnovnih šol, 
moški vokalni kvintet Aeternum, 
združeni pevski zbor učencev OŠ 
Franceta Prešerna Črenšovci in OŠ 
Prežihovega Voranca Bistrica ter 
bobnarska skupina pod vodstvom 
Sama Sreša. 
Pred osrednjo proslavo je predse-
dnik Pahor položil venec pred spo-
menik Jožefa Klekla starejšega, kate-
rega publikacije so med ljudmi širile 
najprej prekmurski, nato tudi slo-
venski jezik. Slovesnosti so se med 
drugimi udeležili tudi predsednik 
DZ Matej Tonin, evropski poslanec 
Milan Zver, poslanca Dejan Židan 
in Jožef Horvat, predstavniki vete-
ranskih in domoljubnih organizacij 
ter predstavniki katoliške in evange-
ličanske cerkve.

Prihodnje leto bomo obeležili 
100-letnico združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. 
Ob tej priložnosti bo v Prekmurju 
in drugje po Sloveniji veliko prire-
ditev, posvečenih temu jubileju. 
Posebni iniciativni odbor za pripra-
vo aktivnosti je letošnjega marca 
oblikoval Program obeleževanja 
100-letnice Združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, ki 
je bil junija potrjen tudi na Svetu 
pomurske razvojne regije. Pri pri-
pravi programa so sodelovali šte-
vilni deležniki, med njimi še zlasti 
tvorno Prekmursko društvo general 

Maister Murska Sobota. Program je 
izhodiščno usmerjen v povezovanje 
različnih subjektov in institucij v ob-
činah in širše ter aktivnosti, ki niso 
le ceremonialnega značaja, ampak 
puščajo družbeno sled in krepijo 
pripadnost državi in regiji. Slogan 
programa obeleževanja 100-letni-
ce je »Prekmurje v srcu«. Osrednja 
proslava bo 17. avgusta 2019 v Bel-
tincih; ob tej priložnosti bo v Murski 
Soboti odkrit spomenik dr. Slaviču, 
Pošta Slovenije bo v sodelovanju s 
Filatelistično zvezo Slovenije izdala 
posebno znamko, Banka Slovenije 
pa spominski kovanec.

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
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Odkritje spominske plošče  
Maistrovim borcem iz Občine Veržej
Franc Čuš, podpredsednik ljutomerskega Društva generala Maistra

L eto 2018 je leto obletnic, do-
godkov, ki so se v zgodovino 

Slovencev zapisali kot prelomni. 170 
let prvega slovenskega političnega 
programa, ki so ga spisali Slovenci 
revolucionarnega leta 1848. Med 
avtorji je bil tudi naš rojak Franc Mi-
klošič, ki si je takrat šele utiral svojo 
pot med znanstveno elito. Dvajset 
let kasneje, pred 150 leti, je progam 
dobil plebiscitarno podporo v obliki 
taborskega gibanja, ki se je začelo v 
Ljutomeru. Pred 100 leti, leta 1918, 
ob koncu prve svetovne vojne, ko 
se je risal nov politični zemljevid 
Evrope, je Rudolf Maister s svojimi 
prostovoljci branil in obranil sloven-
sko narodno mejo na Štajerskem, 
tako da danes lahko Slovenci živimo 
tisto, kar so si leta 1848 zadali naši 
predniki v programu Zedinjena Slo-
venija. Skupno Vsem prelomnicam 
je bila skupna množičnost odziva 
Slovencev k obrambi naroda in nje-
nega obstoja. In prav Prleki, živeči 
ob narodnostni meji, so svoja ču-

stva izražali še posebej intenzivno. 
O tem priča veliko število podpi-
sov v peticiji za program Zedinjena 
Slovenija, trije narodni tabori, med 
katerimi je bil ljutomerski prvi in 
množica Maistrovih prostovoljcev 
doma iz Prlekije, med njimi tudi 21 
vaših rojakov, domačinov iz Veržeja 
in okolice.  
Samo nekaj naštetih zgodovinskih 
dejstev nam da odgovor na vpraša-
nje, zakaj tako množičen odziv Slo-
vencev na Spodnjem Štajerskem na 
Maistrov poziv, da Maribor in druga 
mesta na Spodnjem Štajerskem sku-
paj s podeželjem pripadajo Sloveniji 
oz. takrat nepriznani Državi SHS. 
Relativnega sožitja med narodi zno-
traj habsburške monarhije je bilo v 
19. stoletju konec. Na sceno so stopili 
nacionalizmi kot posledica gospodar-
skega razvoja, vzpona meščanstva, 
prisotnosti idej francoske revolucije. 
Ni bila več pomembna pripadnost 
monarhiji oz. njenemu vladarju, am-
pak kdo si po jeziku in narodu. V to 

kolesje smo bili potisnjeni tudi Slo-
venci, in če smo želeli obstati v krogu 
številčno močnejših in politično domi-
nantnejših narodov, Nemcev, Italija-
nov in Madžarov, je bila potrebna ak-
tivizacija ljudskih množic. Pomembno 
vlogo pri tem so imeli posamezniki 
iz vrst intelektualcev, še posebej du-
hovščine in t. i. kmečke aristokracije. 
Samo izobraženi in ekonomsko uspe-
šni predniki so lahko bili konkurenčni. 
Rodovitna zemlja ob Muri in ugodna 
klima Slovenskih goric sta predstavlja-
la zadosten vir preživetja in ustvarjala 
dohodke, ki so omogočili izobrazbo 
kmečkih sinov. Romantični poskusi 
kulturnega in jezikovnega formira-
nja Slovencev segajo v čas preloma 
iz 18. v 19. stoletje, ko so se le redki 
izobraženci združevali v razne krožke 
in delovali v duhu evropskih miselnih 
tokov. V ta čas sodijo v našem okolju 
Leopold Volkmer, Štefan Modrinjak, 
Peter Dajnko, Anton Krempl, Jakob 
Košar, v mladih letih tudi Stanko Vraz 
in Franc Miklošič. Pesnili in pisali so v 

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
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domačem ljudskem jeziku, ki so mu 
skušali dati pridih knjižnega jezika, is-
kali variante o kulturni in deloma tudi 
politični povezavi s Kranjskimi Sloven-
ci in kajkavskimi Hrvati, raziskovali 
preteklost in s tem želeli postaviti na-
rodno samobitnost Slovencev na Šta-
jerskem na znanstveno osnovo. Na 
eni strani so vzdrževali stike z intelek-
tualnimi krogi v Gradcu, na Dunaju, 
še posebej pa v slovanskem svetu, po 
drugi pa so med sonarodnjaki skrbeli 
za širjenje znanja ter spodbujanje in-
teresa za izobraževanje. 
Toda interesi velesil in prizadeva-
nja velikih narodov po nadvladi so 
Evropo in svet na začetku 20. stole-
tja pahnili v veliko vojno, ki jo danes 
označujemo kot prva svetovna voj-
na. Iz današnje perspektive je tež-
ko razumeti navdušenje evropske 
javnosti nad vojno. Tako voditelji, 
vojaški generali kot ljudske množi-
ce so bile prepričane, da bo vojna 
kratkotrajna, da se bo zgodilo nekaj 
slavnih bitk. Ko so na višku poletja 
leta 1914 fante začeli odvažati na 
fronto, je bila večina prepričana, da 
se bodo vrnili domov, preden bo 
odpadlo prvo jesensko listje. Danes 
vemo, da je listje odpadlo štirikrat, 
preden je po evropskih in svetovnih 
bojiščih utihnilo orožje, več kot de-

setina milijonov fantov pa se ni ni-
koli vrnila. Svet se je za vedno spre-
menil. Propadli so štirje mogočni 
imperiji, za Slovence pa je imel veli-
ke posledice razpad Avstro-Ogrske 
monarhije. Slovenci so konec vojne 
pričakali opogumljeni z Wilsonovim 
programom v 14 točkah povojne 
ureditve sveta. V 10. točki je bilo za-
pisano, da bodo imeli avstro-ogrski 
narodi po koncu vojne pravico do 
avtonomije. Še preden je ameriški 
predsednik predstavil svojo vizijo, 
je 30. maja leta 1917 v dunajskem 
parlamentu v imenu južnoslovan-
skih poslancev, združenih v Jugo-
slovanski klub, naš rojak dr. Anton 
Korošec, prebral Majniško deklara-
cijo. Ta je na Slovenskem sprožila 
deklaracijsko gibanje, v sklopu kate-
re je idejo o državni samostojnosti 
s podpisi podprlo približno 320.000 
Slovenk in Slovencev. Ko je bil Ko-
rošec oktobra 1918 še zadnjič v 
avdienci pri cesarju Karlu in ga je 
slednji prepričeval, naj Slovenci kot 
najzvestejši cesarjev narod vendar-
le ostanejo v monarhiji, ga je bojda 
Korošec zavrnil z besedami: »Vaše 
veličanstvo, prepozno je.« Odloče-
nost naroda, da ne želijo več živeti 
pod habsburško-lotarinško krono, je 
bila trdna in brez vrnitve. V sloven-

ski politiki je zmagala Koroščeva, to 
je jugoslovanska usmeritev, napram 
Šušteršičevi avstrijski. Ustanavlja-
ti so se začeli organi oblasti in 29. 
oktobra je sledila razglasitev Države 
SHS. Država je imela tri osnovne 
probleme: grozili so ji socialni nemi-
ri, ni imela določenih meja in ni bila 
mednarodno priznana. Zato sloven-
skim politikom ni preostalo drugega 
kot iskanje povezave s Srbi, ki so se 
med vojno borili na strani kasnejših 
zmagovalcev, antantnih držav. Do 
združitve je prišlo že 1. decembra, 
ko je bila v Beogradu ustanovljena 
Kraljevina SHS. 
Medtem je na terenu potekal boj za 
ozemlje, da bi si države izborile čim 
boljše izhodišče pred odločanjem 
na mirovni konferenci. Še zlasti za-
pleteno je bilo na narodno mešanih 
območjih, kot so Spodnja Štajer-
ska, Koroška in Prekmurje. Samo 
odločnosti generala Rudolfa Mai-
stra, njegovih najtesnejših sodelav-
cev in članov Narodnega sveta za 
Štajersko gre zasluga, da so izvedli 
mobilizacijo in prevzeli vojaški nad-
zor do narodne meje, ki je kasneje 
postala tudi državna. Nasprotno je 
bila Koroška izgubljena zaradi oma-
hljivosti Narodne vlade v Ljubljani, 
ki je iskala politično rešitev, vendar 
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Z Jeričevimi dnevi začeli uresničevati program 
100-letnice združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom
Alojz Šteiner

V Maistrovem letu tudi v Po-
murju potekajo številne slo-

vesnosti, posvečene dogodkom 
pred stotimi leti, ki bodo vrhunec 
dosegle naslednje leto. Stoletnica, 
lahko bi jo imenovali tudi dvojna, 
čeprav sta zelo povezani, je namreč 
z dogodki pred stotimi leti na prav 
poseben način zaznamovala pokra-
jino ob Muri. Najprej s postavitvijo 

mejnih stražnic Maistrove vojske na 
severni slovenski etnični meji in reki 
Muri, nato s prizadevanji za zased-
bo Prekmurja in boji za Radgono 
februarja 1919 ter na koncu z od-
ločitvijo mirovne konference junija 
1919, po kateri je Slovenska krajina, 
kot so takrat označevali Prekmurje, 
del Kraljevine SHS, kar se dokončno 
udejani 16. avgusta 1919. 

Že lani se je v Murski Soboti se-
stal poseben iniciativni odbor za 
pripravo programa obeleževanja 
100-letnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. 
Pripravljeni program, ki so ga na 
začetku letošnjega leta potrdili na 
svetu regije, zajema skoraj štirideset 
nalog, razdeljenih v tri področja, in 
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je ni našla. Edini svetel primer, ko ni 
bila potrebna širša vojaška akcija, 
je bilo Prekmurje. Toda ne smemo 
pozabiti, da sta bila izgubljena tudi 
Radgonski kot in Porabje. Stanje na 
terenu je potrdila v večini primerov 
pariška mirovna konferenca, pa tudi 
po 2. svetovni vojni razen v primeru 
Primorske ni prišlo do ozemeljskih 
sprememb. 
Poleg generala Rudolfa Maistra so 
v teh prelomnih časih vsekakor po-
membno vlogo odigrali tudi trije 
naši prleški rojaki, Kovačič, Korošec 
in Slavič. Medtem ko se je Anton 
Korošec s srbsko stranjo pogajal o 
načinu združitve, sta bila Kovačič in 
Slavič priča Maistrovi vojaški inter-
venciji v Mariboru in na Spodnjem 
Štajerskem. Po ustanovitvi prve ju-
goslovanske države je Anton Koro-
šec zasedel mesto podpredsedni-
ka prve skupne vlade v Beogradu, 
Kovačič in Slavič pa sta postala 
člana jugoslovanske delegacije, ki 
se je udeležila mirovne konference 
v Parizu. Bila sta del etnografske 
podsekcije za določitev severne 
meje, katere predsednik je bil Niko 
Zupančič, podpredsednik Franc 
Kovačič, tajnik pa Matija Slavič. 
Kot izvrsten poznavalec zgodovine 
štajerskih Slovencev je bil Kovačič 
odgovoren za reševanje razmejitve 
med Slovenci in Nemci na Štajer-

skem, Matija Slavič pa za Prekmur-
je. K sodelovanju ga je pritegnil 
prav Kovačič, ki je vedel, da Slavič 
zelo dobro pozna problematiko 
ogrskih Slovencev. 
Na žalost so Maister in njegovi so-
delavci in prostovoljci svojo pravo 
zgodovinsko mesto našli šele v 
času osamosvajanja in samostojno-
sti Slovencev. Maister je bil degra-
diran že za časa življenja. Povojna, 
t. i. Titova Jugoslavija, tem dogod-
kom in njenim soustvarjalcem ni 
priznavala objektivne vloge. Njihov 
pomen so zminimalizirali ali sploh 
zamolčali. Zato je prav, da spomin 
znova obujamo in dogodke posta-
vimo v korekten zgodovinski kon-
tekst. Načini so različni. Z ustana-
vljanjem domoljubnih društev, kot 
je vaše mlado Društvo general Ma-
ister Veržej, postavljanjem spomin-
skih obeležij, praznovanjem oble-
tnic, vključevanjem vsebin v šolski 
kurikulum. 
Ob koncu nagovora se sprašujem, 
kako bi Maister danes dojemal ak-
tualno stvarnost. Tako on kot mno-
žica prostovoljcev, ki mu je sledila, 
se ni spraševala, kaj bo država na-
redila za zanje, ampak kaj bodo oni 
naredil za svoje rojake. Zavedni in 
pokončni so se naši predniki borili 
za svoj dom, družino, soseda in sa-
njali o lastni državi. Dali so svojo žr-

tev, da smo lahko uresničili njihove 
sanje leta 1991 z osamosvojitvijo. 
Toda glavna razlika med današnjim 
rodom Slovencev in našimi predni-
ki je v tem, da so zasledovali cilj, kaj 
lahko prispevajo za skupnost. Drža-
vo si danes predstavljamo kot nekaj 
imaginarnega in karakterna značil-
nost Slovencev je, da nenehno po-
navljamo, kako slaba je ta država in 
da nič ne naredi za nas. Spoštovani 
zbrani, država smo državljani. Živi-
mo v demokraciji in sami si posta-
vljamo predstavnike oblasti. Vemo, 
kdo je odgovoren za stanje. To smo 
vsi mi. Vloga aktivnega državljana 
je, da spoštuje zakone in predpi-
se, plačuje davke, gre na volitve, 
kandidira za odgovorne politične 
položaje, je odgovoren do sebe in 
soljudi, do narave, spoštuje zgo-
dovino in prednike. Zgled, kako 
ljubiti in braniti domovino, naj bo 
Rudolf Maister, njegovi prostovolj-
ci, 21 vaših domačinov. Čestitke in 
zahvala za vašo odločitev, da se jih 
z imenom in priimkom spominjate 
na javnem mestu. Opravljate po-
slanstvo in vlogo aktivnih državlja-
nov, predstavniki Občine Veržej in 
Društva general Maister Veržej. Ste 
vredni in ponosni dediči idej in ide-
alov, v katere so verjeli naši predni-
ki pred 100 in več leti. 
Hvala.  
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sicer: skupne (državno - regional-
ne) aktivnosti, aktivnosti širšega po-
mena, povezane z obeleževanjem 
obletnice in pobude ter aktivnosti 
različnih deležnikov v regiji. V pro-
gramu so zastopana tudi prizadeva-
nja vseh štirih društev generala Ma-
istra v regiji, in sicer Prekmurskega 
društva generala Maistra Murska 
Sobota, Prekmurskega društva ge-
nerala Maistra Črenšovci, Prleškega 
društva generala Maistra Ljutomer 
in Društva generala Maistra Veržej. 
Aktivnosti se nanašajo zlasti na so-
delovanje, bodisi pri izvedbi učnih 
ur bodisi pri pogovorih z učenci ali 
s sodelovanjem na slovesnostih, po-
svečenih tej pomembni obletnici na 
šolah; strokovni posvet za učitelje za 
nadgradnjo njihovega znanja s tega 
področja; izbirne vsebine o prek-
murskem jeziku in kulturi v osnov-
nih šolah; literarni natečaj za osnov-
ne in srednje šole v regiji o »Stoletju 
slovenskega Prekmurja«; potujočo 
razstavo na temo združitve; posta-
vitev spomenika v Murski Soboti in 
spominskih obeležij v Beltincih ter 
Veržeju in Jeričeve dneve v Dokle-
žovju v občini Beltinci. Nekatere od 
teh aktivnosti že potekajo, na pri-
mer v občini Beltinci (Dokležovje) 
in v občini Veržej.
Tokrat želim predstaviti Jeričeve 
dneve, ki v Dokležovju v občini Bel-

tinci potekajo že polnih deset let. 
Pripravlja jih tamkajšnje Društvo 
prijateljev mladine pod vodstvom 
predsednice Marije Zver in v sode-
lovanju s številnimi drugimi deležni-
ki. Med njimi so neutrudni aktivisti, 
ki so tudi člani murskosoboškega 
društva generala Maistra. Letošnje 
prireditve so poleg aktivnosti v bako-
vski podružnični osnovni šoli zajele 
še občinsko prireditev v počastitev 
Ivana Jeriča z osrednjo slovesnostjo 
v petek, 6. junija, v kulturnem domu 
v Dokležovju, mašo za domovino in 
polaganje venca pred spomenik Iva-
nu Jeriču ter se končale s koncertom 
pevskih in instrumentalnih skupin v 
nedeljo, 10. junija.
Govornik na osrednji slovesnosti v 
Dokležovju je bil dr. Stanislav Zver, 
bogojinski župnik in ministrant pri 
Jeriču. Dr. Zver je Jeriča (1891-
1975) označil kot otroka Slovenske 
krajine z Markovskega (dolinski del 
Prekmurja, op. a.), ki se je razdajal 
za prekmursko narečje in jezik, po 
vrnitvi s fronte postal Maistrov borec 
in bil pravi slovenski domoljub, žu-
pnik in kanonik. Izpostavil je njegov 
prispevek k aktivnostim za ohrani-
tev Prekmurja kot dela slovenskega 
ozemlja. Pri tem je omenil Jeričevo 
sodelovanje na radgonskem shodu 
26. decembra 1918, na katerem je 
bil predsednik zbora, njegov prispe-

vek k zbiranju Maistrovih prostovolj-
cev (za Prekmursko osvobodilno 
legijo, op. a.), ki so bili vključeni v 
boje za obrambo Radgone in rad-
gonskega kota v začetku februarja 
1919 ter kot člana deputacije, ki je 
marca 1919 potovala v Beograd, da 
bi pomagala prepričati tamkajšnje 
oblasti, zakaj si je treba prizadevati 
za združitev Prekmurja z matico. Pa 
tudi kot aktivista, ki je pomagal dr. 
Slaviču pri zbiranju gradiva za do-
kazovanje, da je Slovenska krajina 
resnično slovenska. Jerič je tudi po 
tem, ko je leta 1919 odšel na šolanje 
in bil posvečen v duhovniški poklic, 
znal povezati akterje prekmurskega 
jezika in kulture ter ostal zvest naro-
dnemu buditeljstvu. Zaradi vneme 
in verjetno tudi nepriznavanja vlo-
ge Maistrovega borca ter delovanja 
med madžarsko okupacijo je bil v 
petdesetih letih štiri leta zaprt. 
O tem, kako so bili Prekmurci 100 
let zazrti v svoj trenutek bivanja, so 
v povezavi s 100-letnico smrti Ivana 
Cankarja, 100-letnico rojstva Miška 
Kranjca in 70-letnico smrti Jožefa 
Klekla v kulturnem programu prika-
zali učenci Osnovne šole Beltinci. 
Navzoče so skozi igralske, folklorne 
ter pevske nastope prepričali, da je 
sedanji mladi rod nekoč Slovenske 
krajine, danes Prekmurja, še zelo 
živ.

Spomenik Ivanu Jeriču, narodnemu buditelju, 
kanoniku, Maistrovemu borcu in vikarju v Do-
kležovju (Foto: Ines Baler)Igralski nastop učencev Osnovne šole Beltinci (Foto: Ines Baler)
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Spominska priznanja  
generala Maistra v letu 2018
Za leto 2018 so bili na osnovi spodaj navedenih utemeljitev podani sledeči predlogi za 
spominska priznanja generala Maistra

Domovinsko društvo 
generala Rudolfa Maistra 
Maribor
Domovinsko društvo generala 
Rudolfa Maistra Maribor je bilo 
ustanovljeno 30. marca 2005. S 
ponosom je sprejelo odločitev, da 
nadaljuje poslanstvo Zveze Mai-
strovih borcev, ki je bila ustanovlje-
na na pobudo generala Maistra,  in 
Zveze borcev prostovoljcev za se-
verno slovensko mejo, ki je delova-
la vse do smrti zadnjega Maistro-
vega borca Friderika Kralja.
Novo  društvo je postalo del ci-
vilne družbe in je s svojim ne-
strankarskim in nepolitičnim de-
lovanjem ustvarilo programsko 
avtonomijo, ki jo je sprejela tudi 
Zveza društev general Maister, 
katere pomemben člen je prav 
mariborsko društvo .
Slogan društva je »Društvo, ki bra-
ni slovenski ponos«. Zato društvo 
pozorno spremlja aktualne proble-
me v naši družbi, še zlasti, ko gre 
za opuščanje domoljubnih vre-
dnot, ki so krasile pesnika in voja-
ka Rudolfa Maistra.
Obseg društvenega delovanja je 
širok in raznolik. Namenjen je šo-
lam, veteranskim organizacijam, 
kulturnim ustanovam, sorodnim 
društvom in slovenski vojski. Dru-
štvo sodeluje tudi z Medikohisto-
rično sekcijo SZD. Samo v letu 
2017 je društvo pripravilo več kot 
22 različnih aktivnosti v obliki pre-
davanj, ekskurzij, razstav, posta-
vitev obeležij. Društvo je podprlo 
tudi izdajo uglasbenih Maistrovih 
pesmi.Zelo odmevna je bila dru-
štvena pobuda in izvedba postavi-
tve spominskega obeležja padlim 
slovenskim vojakom 87. celjskega 
pešpolka pred gradom v Račah. 

Ob 30. obletnici postavitve prvega 
figuralnega spomenika generala 
Maistra v Mariboru je predsednik 
društva pripravil dokumentarno 
razstavo s predavanjem in s tem 
opozoril na čas, ki ni bil naklonjen 
Maistru.
Že 32 let potekajo na Zavrhu Ma-
istrove prireditve. Zasluge za ne-
prekinjeno delovanje  pripadajo 
v veliki meri prav mariborskemu 
društvu. Tudi v letošnjem letu, ko 
bo na Zavrhu postavljena nova raz-
stava s poudarkom na občasnem 
Maistrovem bivanju v Štupičevi 
vili, imata pomembno vlogo člana 
društva Aleš Arih in Marjan Toš.
Leto 2018 je v celoti namenjeno 
koncu prve svetovne vojne in 100. 
obletnici bojev za severno mejo. 
Društvo je v minulem letu pripra-

vilo program aktivnosti namenje-
nih vsem starostnim skupinam. Do 
meseca novembra  jih je bilo izve-
denih preko 20. Med temi izstopa-
jo recital Pesnik v vojaški uniformi, 
koncert domoljubnih pesmi, ek-
skurzija po Maistrovi severni meji  
in tradicionalni Maistrov pohod na 
Zavrh.
Domovinsko društvo generala Ru-
dolfa Maistra Maribor je neločljivo 
povezano z OŠ borcev za severno 
mejo. Številni skupni projekti so 
dodana vrednost tako za učence 
kot za društvo, ki svojo energijo 
usmerja v delo z mladimi. To je 
dobro vidno v  občinskem projek-
tu Maistrovo leto 2018, kjer izsto-
pa društveni projekt Rudolf Mai-
ster Vojanov - znameniti Slovenec. 
Potujoča razstava s predavanjem 

Spominsko priznanje generala Maistra v letu 2018 prejme

Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor
za aktivno delo pri utrjevanju sporočilnosti in zaslug generala Ma-
istra in njegovih borcev za severno mejo naše domovine, delu z 
mladimi in sodelovanjem z drugimi veteranskimi organizacijami v 
regiji. 
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predsednika društva in kulturnim 
programom OŠ borcev za sever-
no mejo  bo gostovala na 30 šolah 
v Mariboru in njegovi okolici in s 
tem resnično prispevala k obuja-
nju in ohranjanju spomina na ge-
nerala Maistra, njegove borce in 
podpornike.
Iz vsega zapisanega o delovanju 
Domovinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Maribor je razvi-
dno, da je praznovanje 100. oble-
tnice bojev za severno mejo in 
Maistrove osvoboditve Maribora 
prava priložnost, da eno najuspe-
šnejših  društev prejme Maistrovo 
priznanje.

Roman Lorenčič
Roman Lorenčič je aktiven ob-
čan z idejami, pobudami in ak-
tivnostmi v več društvih v Ob-
čini Cerkvenjak. V letu 2004 je 
prejel priznanje župana, v lan-
skem letu mu je Občina Cerkve-
njak za njegovo aktivno delova-
nje podelila srebni grb občine.  
Društvo general Maister Cerkve-
njak je bilo ustanovljeno 21.3.2010 
v Cerkvenjaku. Lorenčič Roman je 
na ustanovnem sestanku članov 
društva postal podpredsednik 
društva. Po enem letu delovanja 
društva, na prvem občnem zboru 
društva tedanji predsednik predla-
ga, da predsedniško funkcijo pre-
vzame Lorenčič Roman, ki ga člani 
društva enoglasno potrdijo. To po-
meni za društvo nadaljevanje za-

Spominsko priznanje generala 
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Roman Lorenčič 
za aktivno in dolgoletno po-
žrtvovalno delo na področju 
domoljubja, prepoznavnosti 
Društva general Maister Cer-
kvenjak v širšem okolju ter za-
sluge pri postavitvi in obnovi 
spomenika generala Maistra 
v Cerkvenjaku.

stavljenih nalog s pridihom novih. 
Društvo naveže še tesnejše stike z 
Zvezo društev general Maister in 
v letu 2011 na skupščini ZDGM 
podpišejo pristopno pogodbo. 
S tem podpisom društvo prevza-
me pravice in obvezno do zveze.  
Društvo general Maister Cerkve-
njak pod vodstvom novega pred-
sednika nadaljuje pot s še večjimi 
koraki, saj je ena od nalog društva 
preučitev zgodovinskih dejstev 
bojev za severno slovensko mejo 
ker je ugotovljeno, da je tudi naše 
okolje v času bojev za severno 
mejo dodalo svoj pečat. K temu so 
prispevali naši domačini Cerkve-
njačani, ki so se borili pod povelj-
stvom generala Rudolfa Maistra. V 
spomin domačinom, kj so sodelo-
vali v bojih za severno slovensko 
mejo v letu 1918 in opomin na čas 
ko se je kalila ideja Slovenstva smo 
si v društvu za cilj zastavili posta-
vitev trajnega obeležja Maistro-
vim borcem iz Cerkvenjaka. Mar-
ljivo delo predsednika, prispevki 
članov društva, donatorjev in 
Občine Cerkvenjak je v letu 2014 
pripeljalo do odkritja doprsnega 
kipa generala Rudolfa Maistra v 
Cerkvenjaku, ki ga je izdelal ki-
par in restavrator Viktor Gojkovič.  
V letu 2015 smo na rednem 
občnem zboru društva za pred-
sednika ponovno izvolil Roma-
na Lorenčiča, ki nam je pred-
stavil aktivnosti društva za 
naslednje mandatno obdobje.  
V letu 2016 naš predsednik s po-
močjo članov društva, občine 
Cerkvenjak in ZDGM vodil akci-

jo čiščenja in obnove spomenika 
l. svetovne vojne v Cerkvenjaku. 
V letu 2017 nam predsednikova 
vztrajnost omogoči, da doprsni 
kip generala Rudolfa Maistra V 
Cerkvenjaku, ki je bil izdelan iz 
kremenita, nadomestimo z bro-
nastim. Osnovni kip, ki smo ga 
obnovili in podarili Osnovni šoli 
Cerkvenjak-Vitomarci in avlo po-
imenovali v Avlo generala Rudol-
fa Maistra. V tem letu je društvo 
organiziralo skupščino Zveze 
društev general Maister v Cerkve-
njaku. Na skupščini smo v Dru-
štvu general Maister Cerkvenjak 
svečano razvili društveni prapor.  
Društvo vsako leto v sklopu ob-
činskega praznika Občine Cer-
kvenjak, pod vodstvom našega 
predsednika organizira pohod s 
simbolnim imenom, pot po sever-
ni meji občine Cerkvenjak. Pred-
sednik pripravlja prispevke o dru-
štvu in domoljubju in jih objavlja 
v občinskem glasilu in Maistrovem 
glasu, organizira razstave slik, 
predvajanje filmov o 1. sv. vojni in 
bojih za severno slovensko mejo.  
Društvo je pod vodstvom Loren-
čič Romana postalo prepoznavno 
v domačem in širšem okolju. Pre-
dlagamo, da se mu v letu 2018 po-
deli spominsko priznanje generala 
Rudolfa Maistra. Prepričani smo, 
da bi priznanje g. Romanu Loren-
čiču pomenilo zahvalo za opra-
vljeno požrtvovalno delo, spod-
bujanje domoljubja ter ohranjanje 
domovinske zavesti, kar je v teh 
časih še kako potrebno. 

Osnovna šola borcev za 
severno mejo Maribor
Šole lahko razvijajo različne pro-
jekte, tudi interne, z namenom, da 
ohranijo spomin na zgodovinske 
dogodke in vzgajajo domovinska 
čustva pri mladem rodu.
OŠ borcev za severno mejo je v 
svojih 38 letih delovanja uspela 
ustvariti tradicijo ohranjanja spo-
mina na zgodovinske dogodke in 
vzgajanje domoljubnih čustev pri 
mladih generacijah, ki so šle skozi 
naš šolski prostor. 
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Interni projekt General Maister, 
pesnik in vojak so vsi deležniki 
(vodstvo šole, učitelji, učenci, starši, 
…) uspeli iz nekoč skromnih dejav-
nosti v mesecu novembru, razširiti 
na celo šolsko leto in tako načrtno 
vzgajati generacije učencev v spo-
štovanju, razumevanju in ohranja-
nju narodne in kulturne dediščine. 
Projekt živi in diha s šolo, izvajajo 
ga z veliko ljubeznijo in osebnim 
odnosom, skratka, postal je del ži-
vljenja, tako učencev kot učiteljev.
Velike zasluge pri tem imajo uči-
telji, ki ob uresničevanju učnih 
načrtov in programov vsakodnev-
no živijo polno življenje s svojimi 
učenci. Učitelji imajo posebno 
vlogo, predvsem pa zahtevno in 
pomembno poslanstvo, zato jim 
gre posebna zahvala, da so vsa ta 
leta učence vzgajali k spoštovanju, 
razumevanju in ohranjanju naro-
dne in kulturne dediščine ter dru-
gačnosti. 
Projekt General Maister, pesnik in 
vojak nudi številne možnosti pove-
zovanja z različnimi institucijami in 
organizacijami. Če se ozremo leta 
nazaj, OŠ borcev za severno mejo 
vežejo spomini na:
• gostovanje Maistrove likovne ko-

lonije na naši šoli; 
• gostovanje razstave o generalu 

Maistru in bojih za severno mejo, 
ki jo je pripravil Muzej NOB; 

• gostovanje pisatelja Toneta Par-
tljiča in predstavitev njegovih del 
o generalu Maistru, namenjenih 
mladim; 

• akademskega slikarja Bojana Go-
lijo in njegovo darilo portret Ma-
istra pesnika; 

• številne spominske prireditve, 
na katere je šola povabila promi-
nentne govornike (Alojz Penič, 
mag. Franci Pivec, dr. Dragan Po-
točnik, pisatelj Tone Partljič, dr. 
Ludvik Toplak, dr. Zinka Zorko, 
brigadirja Ernest Anželj in Franc 
Koračin, Aleš Arih, dr. Aleksandra 
Berberih Slana, mag. Vera Bevc 
…), ki so učencem in učiteljem 
predstavili Maistrov čas s svojega 
zornega kota. S svojim obiskom 
je šolo počastil tudi gospod Bo-
rut Maister, generalov vnuk. 

OŠ borcev za severno mejo Mari-
bor tesno sodeluje z mariborskim 
Domovinskim društvom generala 
Maistra in Zvezo društev generala 
Maistra, kjer tudi sama ravnatelji-
ca aktivno sodeluje kot podpred-
sednica v obeh društvih. Učenci 
z učitelji so redni gostje v Voja-
šnici generala Maistra, kamor jih 
vabi 72. brigada. Učenci so prvič 
obiskali Maistrovo knjižnico že 
takrat, ko še ni bila odprta za jav-
nost. Kar dvakrat je šola organizi-
rala kviz Rudolf Maister, general 
in umetnik skozi čas za širšo regi-
jo in likovni natečaj ilustracij Mai-
strovih pesmi. Svoje delo so pred-
stavili v okviru EPK v Mariboru, 
skupaj s Slovensko vojsko je bil 
za učence šole razpisan natečaj 
na temo Moja domovina. Globina 
razmišljanja učencev je vse pre-
senetila. Šola je bila vedno korak 
pred drugimi, kar je dokazala, ko 
je pesmi Rudolfa Maistra vnesla 
v učni načrt pri pouku slovenske-
ga jezika. Seveda so skrbno pre-
tehtali ustreznost besedil starosti 
učencev.
Z odmevno razstavo so se pred-
stavili na MORS-u v Ljubljani leta 
2013. Ob 140-letnici Maistrovega 

Spominsko priznanje generala Maistra v letu 2018 prejme

Osnovna šola Borcev za severno mejo
za aktivno in požrtvovalno delo pri utrjevanju, prenašanju sporo-
čilnosti in zaslug generala Maistra in njegovih borcev za severno 
mejo v osnove šolski sistem v slovenskem prostoru.

rojstva so se spoprijeli z novimi 
likovnimi področji: grafiko, relie-
fi, pečati, znamkami. V letu 2014 
so razstavljali v Grajski galeriji, od 
maja do novembra pa v vojašnici 
generala Maistra Maribor. Nekaj 
vedrih trenutkov so poklonili tudi 
starostnikom s prireditvijo v domu 
počitka v Lenartu in še kje, saj tudi 
njih zanima Prejeta priznanja jim 
dajejo zavest o pravilnosti njiho-
vih odločitev, saj jim povedo, da 
jih cenijo tudi v širšem okolju. Leta 
2007 so prejeli Spominsko prizna-
nje občine Maribor, 2008 državno 
priznanje Zveze kulturnih društev 
Slovenije Odličnost za varovanje 
kulturne dediščine, leta 2009 pa 
jih je 72. brigada ob svojem pra-
zniku nagradila z Maistrovo plake-
to. Ponosni so, da so bili skupaj z 
DGRM Maribor predlagatelji po-
delitve priznanja Vojašnici genera-
la Maistra in s tem tudi 72. brigadi, 
ki ga je na dan praznika podelila 
Zveza društev GENERAL MAI-
STER, v Kamniku. V letu 2013 in 
2016 so prejeli priznanje in naziv 
Kulturna šola, za kar imajo velike 
zasluge prav dejavnosti projekta 
Maister in s tem varovanja kultur-
ne dediščine. 

Dobitniki priznanj
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V jubilejnem letu, ko mineva 100 
let od ubranitve slovenskih meja 
pod vodstvom generala Rudolfa 
Maistra in njegovih soborcev, so 
na Osnovni šoli borcev za severno 
mejo v sodelovanju z Domovin-
skim društvom generala Rudolfa 
Maistra Maribor izvajali in izvedli 
veliko število aktivnosti, katerih 
namen je bil pokloniti se času od-
ločilnega dejanja, pozdraviti ide-
ologijo svobodne prihodnosti ter 
prelistati knjigo življenja moža, 
očeta, vojaka, generala, pesnika, 
slikarja, bibliofila… 
OŠ borcev za severno mejo je 
članica organizacijskega odbora 
v okviru projekta Mestne Občine 
Maribor »Maistrovo leto 2018« in 
sodeluje skozi šolsko leto z raz-
ličnimi aktivnostmi, katerih sku-
pen cilj je še enkrat pobližje spo-
znati osebnost generala Rudolfa 
Maistra. 
S potujočo razstavo in predavanji 
o liku generala Maistra je in bo 
šola obiskala preko 20 šol v Mari-
boru in njegovi okolici. To pome-
ni, da se bo več kot 5000 učencev, 
njihovih staršev seznanilo z življe-
njem in delom ter likom generala 
Maistra.
V februarju so tako razpisali lite-
rarni natečaj na temo domoljubja, 
z naslovom »Domovina je ena in 
edina«, ki se je končal v mesecu 
juniju s srečanjem mladih poetov 
ob Maistrovi spominski lipi v Parku 
mladih.
Na slavnostni dan, 29. marca ozi-
roma začetek »Maistrovega leta 
2018« so na OŠ borcev za severno 
mejo izvedli okroglo mizo za po-
vabljene 8- in 9-šolce mariborskih 
in sosednjih šol s slavnostnim go-
stom g. Stanislavom Kocutarjem. 
V marcu in aprilu so sodelovali s 
Pogrebnim podjetjem Maribor, saj 
so učenci najavljene obiskovalce 
popeljala po pokopališču skozi 
zgodovino pa vse do grobnice ge-
nerala Maistra. 
Drugačen pristop k širjenju zavesti 
o Maistru in njegovih borcih pred-
stavlja zdaj že tradicionalni vsa-

koletni Maistrov pohod, s katerim 
učenci pod vodstvom športnega 
pedagoga prehodijo daljšo pot po 
mariborskih okoliških hribih, ob 
tem spoznavajo svojo širšo in dalj-
no okolico, krepijo domoljubje, 
obenem pa se na reprezentativnih 
točkah spomnijo Maistra in njego-
vih borcev.
K razširjanju in popularizaciji Mai-
strove vizije ter pomena sodi goto-
vo tudi novo nastali projekt »Mai-
strovanje«, ki je zaživel z letošnjim 
jubilejnim letom. Pobudo za izved-
bo projekta je podala prav OŠ bor-
cev za severno mejo. Meseca sep-
tembra so na trgu generala Maistra 
z avtorskim kulturnim programom 
otvorili projekt, ki se bo (na mari-
borskem, morda nekoč tudi širšem 
regionalnem področju) nadaljeval 
za nedoločen čas, vse z namenom, 
da osnovne šole ohranjajo spomin 
na Maistra in njegove borce skozi 
uglasbitev Maistrovih pesmi. To je 
živ primer, kako združiti aktualiza-
cijo domoljubja in sodobno glasbe-
no umetnost. 
Maistrova vizija, v svojem času dr-
zna, pogumna in morda celo nera-
zumna, živi v ponosni in zavednih 
OŠ borcev za severno mejo Mari-
bor še danes.

Vladimir Ovnič

Koroško domoljubno društvo Fra-
njo Malgaj je bilo ustanovljeno v 
začetku leta 2006. Med ustanov-
nimi člani je bil tudi Vladimir Ov-

nič, profesor zgodovine, ki v dru-
štvu vseskozi aktivno sodeluje. Bil 
je med pobudniki in oblikovalci 
ideje za ustanovitev društva, v pr-
vih letih je deloval kot član uprav-
nega odbora, od leta 2011 pa je 
predsednik našega društva. 
Naj navedemo samo nekaj iz-
med številnih opravljenih na-
log, pobud in zaslug za uspešno  
delovanje društva na območju 
Koroške in širše: 
Na Gimnaziji Ravne, kjer je bil za-
poslen do upokojitve leta 2016, 
je bistveno prispeval k pozna-
vanju zgodovinsko pomembnih 
dogodkov na Koroškem ter vloge 
generala Maistra, Franja Malgaja 
in borcev za severno slovensko 
mejo po koncu prve svetovne 
vojne. 
Od vsega začetka obstoja dru-
štva Vlado Ovnič vsako leto skrb-
no načrtuje, pripravi, organizira 
in strokovno vodi naše strokovne 
ekskurzije, ki se jih člani udeležu-
jemo v polnem številu. Navajamo 
samo nekatere kraje in območja, 
ki smo jih obiskali: zamejska Ko-
roška, Prekmurje, Porabje, Pri-
morska, Šentjur, Kamnik, Mari-
bor, Zavrh, Lenart, Ptuj ... 
Vladimir se pogosto udeležuje 
pohodov po Malgajevi poti, ki 
jo je pomagal trasirati, lani pa je 
društvo, največ po njegovi zaslu-
gi, izdalo tudi zloženko o tej poti. 
Na njegovo iniciativo to spomin-
sko pot vsako leto prehodijo tudi 
dijaki Gimnazije Ravne. 

Spominsko priznanje generala 
Maistra v letu 2018 prejme

Vladimir Ovnič  
za predano delo z mladimi pri 
prenašanju sporočilnosti dela 
generala Rudolfa Maistra, Fra-
nja Malgaja in njihovih bor-
cev, zaslugami pri aktivnem 
vodenju društva ter krepitvi 
domoljubja na Koroškem, ki 
po njegovi zaslugi daleč pre-
sega regijske meje. 

Dobitniki priznanj
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Spominsko priznanje generala 
Maistra v letu 2018 prejme

Ivan Tušek 
za predano delo pri ustana-
vljanju Domovinskega dru-
štva general Rudolf Maister 
Maribor, zgodovinskih dano-
stih pomembnih za slovensko 
zgodovino, utrjevanju domo-
ljubja ter krepitvi vloge dru-
štvenega praporščaka v do-
moljubni organizaciji.

Naše društvo je tudi s pomočjo 
Zveze društev generala Maistra 
izdalo dve knjigi o Franju Malga-
ju: Vojni spomini Franja Malgaja 
(uredil general Marijan Kranjc) in 
Knjigo o Malgaju avtorja dr. Igor-
ja Grdine. Zlasti za izdajo slednje 
je neumorni in vztrajni Vlado Ov-
nič najbolj zaslužen. 
Vsakoletna majska proslava 
pri Malgajevem spomeniku na 
Dobrijah ob obletnici njegove 
prezgodnje smrti ne mine brez 
skrbne priprave in izvedbe pod 
vodstvom predsednika društva, 
enako dobro so pripravljene pro-
slave ob dnevu Rudolfa Maistra 
na Ravnah na Koroškem in ude-
ležba naših članov na osrednji 
proslavi. 
Vlado Ovnič s sistematičnim in 
skrbnim vodenjem društva že 
osmo leto skrbi, da so zastavlje-
ni cilji in vsakoletni programi kar 
najbolje uresničeni; skrbi, da je 
dejavnost društva tudi medijsko 
opažena. Njegovo delo je prav 
gotovo prispevalo k temu, da 
je društvo pred leti prejelo ob-
činsko priznanje. Pomemben je 
njegov prispevek k osnovnemu 
poslanstvu društva - krepitvi do-
moljubja Korošcev in Slovencev, 
s čemer domet in pomen njego-
vega delovanja močno presegata 
lokalne koroške okvire. 

Ivan Tušek
Ivan Tušek, starosta slovenskih 
arheologov, se je rodil 28. sep-
tembra 1941 na Ptuju, kjer živi 
še danes. Po maturi na ptujski 
gimnaziji je študiral arheologijo 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Njegova prva zaposlitev je bila 
na OŠ Martin Kores v Podlehni-
ku, kjer je sedem let poučeval 
zgodovino in zemljepis. Zgodo-
vinska dejstva je predstavljal ko-
rektno, učence pa je seznanjal z 
nujnostjo varovanja naravne in 
kulturne dediščine in spoštova-
nja materinega jezika. Od leta 
1975 do upokojitve leta 2008 je 
bil zaposlen na Zavodu za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije 

v Mariboru kot arheolog konser-
vator, zadnja leta je bil odgo-
vorni konservator za arheološke 
spomenike Prekmurja. 
Posebej se je ukvarjal s keltsko 
dediščino, z mitraizmom in rim-
sko vojsko. Leta 1987 je pri arhe-
oloških izkopavanjih na Ptuju od-
kril peti mitrej, leta 1988 pa ob 
nadzoru pri vročevodu unikatno 
rimsko koščeno piščal – tibijo. Za 
dosežke na področju arheologije 
je leta 1992 prejel Steletovo pri-
znanje, leta 1999 priznanje Slo-
venskega arheološkega društva 
in leta 2011 Oljenko občine Ptuj. 
Bogato znanje s področja rimske 
vojske je predstavil leta 2012 v 
knjigi Rimska vojska v republiki in 
cesarstvu. Je tudi član skupin, ki 
ohranjajo zgodovinsko dedišči-
no, kot sta rimska skupina Flavijci 

in skupina križarjev-tevtoncev. 
Čeprav je Ptujčan, se je - domo-
ljub po srcu in dejanjih - pridružil 
mariborskim društvom in organi-
zacijam. Dolga leta je aktivno so-
deloval v Planinskem društvu Ma-
ribor Matica, še zlasti pri izvedbi 
ekskurzij ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Ko smo v Maribo-
ru leta 1989 ustanovili Kulturni 
forum, je bil med ustanovnimi 
člani. Tudi ob ustanovitvi Dru-
štva generala Maistra v Mariboru 
leta 2005, je bil ustanovni član in 
sprejel funkcijo tajnika. 
Svojo pripadnost društvu je po-
kazal tudi s sprejemom naporne 
in odgovorne funkcije društvene-
ga praporščaka. Novo dolžnost 
je sprejel z veliko odgovornostjo, 
saj je kot strokovnjak za rimsko 
vojsko dodobra spoznal vlogo 
praporščaka v času vojne in v 
času miru. Svoje strokovno zna-
nje o delovanju vojske je vnesel 
v zanimiva in poučna predava-
nja, ki niso bila namenjena samo 
članom društva, ampak širši jav-
nosti.
Zveza društev general Maister je 
veliko pozornost namenila tudi 
videzu praporščakov. Tako so vsi 
društveni praporščaki dobili mo-
derne uniforme z izpostavljenimi 
Maistrovimi in društvenimi sim-
boli.
Ivan Tušek je novo uniformo in 
društveni prapor sprejel s po-
nosom, kar je dokazal na različ-
nih prireditvah po vsej Sloveniji. 
Tam, kjer so bili praporščaki vete-
ranov in drugih organizacij, tam 
je bil tudi društveni praporščak 
Tušek, ki je zagotovo najbolj iz-
postavljen društveni praporščak. 
Kljub upokojenskemu stažu in 
ne ravno rosnim letom izžareva 
izjemno energijo in voljo, da s 
svojim znanjem, domoljubjem in 
društveno pripadnostjo upraviči 
vlogo staroste Maistrovih pra-
porščakov.
Maistrovo priznanje pomeni zanj 
moralno nagrado, ki jo za dose-
danje delo več kot zasluži!

Dobitniki priznanj
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Dobitniki priznanj

Rudolf Maister je imel avto brez konjev in velike 
brke. Pisal je pesmi in bil vojak. Po njem se imenuje 
naša šola.

Aleksandar Marković

Slovenija bi bila druga država, če ne bi obranil naše 
države. Bil je plemenit, pogumen, neustrašen.

Lan Horvat

Imel je dolge, zavihane brke. Bil je dober do judi. Nam je pri-
svojil severno mejo. Samo v službi je govoril tuj jezik. 

Anuška Aljana Gramc

Imel je zelena oblačila. Znan je po 
svoji vojski - borcih.  

Rudi Pigac

Rudolf Maister je bil zelo strog. 
Jahal je na svojih konjih in se boril 
za našo državo.  

Tine Kovačič Kelemina

Njegova služba je bila vojna. Znal 
se je boriti in je imel velike brke.  

Leon Leskovšek

S svojimi borci je 
rešil svet.   

Lejla Cafuta

Vojsko je peljal tja, kjer so se borili. Imel 
je čelado.    

Jana Mule

Imel je dolge brke. Boril se je, da ne bi 
naša Slovenija pristala v Avstriji.   

Nina Auer

Bil je poseben, ker je rešil našo Slovenijo pred Avstrijo. Imel je 
dolge brke. Njegov relief je na naši šoli, ker se imenuje po njego-
vih borcih.  

Viva Štefanec

Za doživljanje in razumevanje Maistra so na OŠ borcev za severno mejo povprašali 
najmlajše  – učence prvega VIO. 

izjave prvošolcev

Maister v očeh najmlajših
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Maistrovi borci

Dr. Marjan Toš

Z godovina ne bo nikoli pozabila 
prizadevnih domačinov z Zavr-

ha in njihove pobude iz leta 1961, 
da se je treba častno spominjati ge-
nerala Maistra in njegovih borcev za 
severno slovensko mejo. To ni bilo 
slučajno, saj so odločni domoljubi v 
Slovenskih goricah Maistra podprli 
tudi med njegovimi vizionarskimi de-
janji ob koncu prve svetovne vojne 
leta 1918. Pri Lenartu je imel Maister 
veliko zvestih podpornikov in sode-
lavcev. Med njimi je treba omeniti 
njegovega mladostnega prijatelja, 
notarja Frana (Franja) Štupico, ki 
je Maistra po upokojitvi povabil na 
počitnice na Zavrh. Najbolj odločen 
Maistrov podpornik je bil dr. Milan 
Gorišek, duša in gonilna sila lenar-
škega narodnostnega življenja že v 
desetletju pred prvo svetovno voj-
no. Bil je tudi predsednik Narodne-
ga sveta za trg Sv. Lenart leta 1918 
in je okoli sebe zbral veliko zavednih 
lenarških tržanov, ki so podprli Mai-
stra, pomagali njegovi vojski z žive-
žem in prispevali denar iz lenarške 
Posojilnice. Dr. Milan Gorišek je bil 
svak dr. Franja Rosine, desne roke 

Dr. Marjan Toš

Maistrovi Slovenskogoriški 
sodelavci in podporniki

generala Maistra in podpredsednika 
Narodnega sveta za Štajersko. V Na-
rodnem svetu za Štajersko je dr. Ro-
sina opravil neprecenljivo poslanstvo 
in zagotovil znatno finančno podpo-
ro Maistru in njegovi slovenski vojski. 
Tudi lenarški krog Maistrovih pod-
pornikov in sodobnikov je trdno stal 
na generalovi strani in pripomogel 
k ugodnemu razpletu dogajanj v 
prevratnem času 1918/1919. Poleg 
dr. Milana Goriška je treba posebej 
omeniti še dekana Jožefa Janžeko-
viča, politika Ivana Roškarja, zdrav-
nika dr. Bruna Weixla, Jožefa Kran-
vogla, sokolskega vaditelja Davorina 
Poliča, sodnika dr. Ožbolta Ilauni-
ga, nadučitelja Radoslava Kopiča, 
uradnika Vladimirja Fabianija, dr. 
Janka Leskovca in Franca Brezni-
ka. Slovenskogoriški rojak je bil tudi 
prof. Franjo Voglar, tajnik Narodne-
ga sveta za Štajersko v Mariboru. Ne 
smemo namreč pozabiti, da je bil 
rojen v Črmljenšaku v Slovenskih go-
ricah, v današnji Občini Lenart. Bil je 
prepoznaven in zavzet slovenski na-
rodnopolitični delavec. Po prevratu 
je bil poslanec Jugoslovanske demo-

kratske stranke in med ustanovitelji 
SNG Maribor. Slovenske gorice nanj 
že desetletja pozabljajo in se mu še 
vedno niso oddolžile za častno opra-
vljeno delo v Mariboru v dobro in za 
korist slovenske Štajerske in sloven-
stva ob severni meji. 

Rudolf Maister

Bil Rudolf je Maister  
pravi junak, 
boril se za slovensko je mejo 
kot pravi silak.

Odličen učenec je bil, 
kot vojak je hodil 
od kraja do kraja 
in se boril.

Pisal je pesmi, 
slikal je slike, 
za vodenje vojske 
dobil je odlike.

Kot mlad vojak 
je zaradi poguma  
čin generala dobil, 
začetek vojne pa  
v Mariboru prebil.

Hvala, general, 
za tvoj pogum, 
svobodo Mariboru 
in razum.

Avtorica: Ema Kovačič Kelemina 
OŠ borcev za severno mejo
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Z avedni narodnjaki letos ponosno 
praznujemo okroglo obletnico 

spomina na Rudolfa Maistra in njego-
ve prostovoljce. Sto let je že minilo od 
dogodkov, ki so vzorno zaznamovali 
častno zgodovino slovenskega naro-
da. Ob obletnici se velja vprašati, za-
kaj je tako pomembno, da Maistrovo 
izročilo ohranjamo v našem spominu 
in zavesti.
O usodnih dogodkih, ki tvorijo mit 
o bojih za severno mejo naše do-
movine, je bilo povedanega veliko, 
skoraj vse. Faktografija tedanjih do-
godkov je kratka. Vse se je zgodilo v 
nekaj mesecih v letih 1918/19. Zato 
je danes težko dodati še kaj izvirne-
ga, novega, nečesa, kar ne bi bilo 
že večkrat izrečeno, zapisano in po-
novljeno. Pa vendar - častna prete-
klost naroda, varno shranjena v nje-
govem zgodovinskem spominu, je 
trajna vrednota in zanesljiva opora 
narodovi samozavesti. Zato se je 
usodnih zgodovinskih trenutkov in 
junaških ravnanj Slovencev treba 
spominjati. Kajti dragocene izkušnje 
poučno povezuje preteklost s priho-
dnostjo naroda. Zanamcem prena-
šajo pomembno spoznanje: enotni 
in združeni zmoremo veliko. Zato 
je zgodovinski spomin nedvomno 
vreden negovanja in zavedanja. Žal 
velja tudi obratno. Brezbrižno rav-
nanje z zgodovinskim spominom in 
njegovo ideološko maličenje izni-
čuje pomen dragocenih izkušenj in 
krni nacionalno samozavest. Prav to 
so nam v zgodovini vztrajno poče-
njali tujci. Zato bi že bil skrajni čas, 
da se iz zgodovine kaj naučimo in 
ne ponavljamo napak iz preteklosti.
Usodni dogodki po končani prvi 
svetovni vojni v Mariboru danes 
predstavljajo temelje naše nacional-
ne samozavesti. Zasluge zanje pripi-
sujemo možu, ki je v tistih zmedenih 
časih in razmerah dobro vedel, kaj 
mu je storiti. Kar je brez obotavlja-
nja tudi storil. Nehote je tako udeja-

Arne Kozina

Negovanje Maistrovega izročila

njil ponarodele stihe blagoglasnega 
goriškega slavčka, ki je vzneseno 
zapisal: Dolžan ni samo, kar veleva 
mu stan, kar more, to mož je storiti 
dolžan. Prav to, kar mu je velevala 
vest, je storil tudi Rudolf Maister. V 
usodnem zgodovinskem trenutku 
(1. novembra 1918) se je zapisal 
v zgodovino. Kot nepomemben 
major (tedanje černide) se je pred 
osuplim zborom pretežno nemških 
častnikov junaško zoperstavil nad-
rejenemu poveljniku, polkovniku 
Holiku, ko je ta izdajal navodila za 
prevzem nemške vojaške oblasti v 
Mariboru. Odločno je zavrnil kri-
vično povelje in v imenu maribor-
skega Narodnega sveta prevzel 
vojaško oblast v Mariboru. Hkrati 
je določil dvodnevni rok za odhod 
nemškega vojaštva iz Maribora. 
Presenečeni Nemci so se kma-
lu ovedeli in opomogli. Maister je 
spoznal, da bo o severni meji Šta-
jerske in Koroške odločalo vojaško 
posredovanje. To ga je prisililo v 
nove podvige. Lotil se je zbiranja 
slovenske vojske, poznejših slovitih 
Maistrovih borcev. Na železniški 
postaji v Mariboru je nagovarjal so-
narodnjake, ki so se vračali s fronte, 
naj se mu pridružijo pri podvigu, ki 
je mejil na blaznost. Toda Maistru je 
uspelo. Hrabri možje, izmučeni v šti-
riletni svetovni moriji, so se mu nav-
dušeno pridružili kot prostovoljci. V 
manj kot mesecu dni (21. novembra 
1918) je tako Maistru uspelo sestavi-
ti majhno, srčno vojsko (4000 mož 
in 200 častnikov), t. i. Prvi maribor-
ski pešpolk. Z njim je obranili Ma-
ribor in slovensko Štajersko ter Ko-
roško. S Slovenci poseljeno ozemlje, 
ki so si ga do tedaj stoletja lastili tujci 
(1273–1918). Ta znameniti Maistrov 
pešpolk je predstavljal zgodovinski 
zametek današnje slovenske voj-
ske. 
Poudariti je treba, da se je moral 
general Maister za svoje usodne 

odločitve (prevzem vojaške oblasti, 
izgon nemškega vojaštva, razoroži-
tev Schutzwehra in mobilizacija), 
odločati sam in na lastno odgovor-
nost. Nihče od nadrejenih v Ljublja-
ni (vlada SHS) mu ukrepanja ni upal 
(ali hotel) ukazati kljub Maistrovim 
urgentnim prošnjam za podporo. 
Pomoč pa so mu nesebično ponudi-
li v Narodnem svetu za Štajersko (K. 
Verstovšek in F. Rosina). Ta pomoč 
je bila odločilna za Maistrove uspe-
he (imenovanje v generala, gmotna 
sredstva).
Izjemnih Maistrovih dosežkov 
omahljiva vlada SHS v Ljubljani (J. 
Pogačnik) ni znala (ali upala!) iz-
koristiti. Maistru so celo oporekali 
veljavnost znamenite pogodbe o 
narodnostni meji, ki jo je iznajdljivi 
general podpisal z uradnim odpo-
slancem nemške vlade (polkovni-
kom R. Passyjem). Ta pogodba je 
določala, da lahko slovenska vojska 
legalno zasede s Slovenci poselje-
na ozemlja do narodnostne meje na 
Štajerskem in Koroškem (osnova ji 
je bil Maistrov zemljevid)!
Tudi sicer se je vlada v Ljubljani na 
Maistrove uspehe odzivala skrajno 
nerazumljivo in nerazumno. Svoje-
ga (edinega) uspešnega generala je 
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celo ustavila in onemogočila. Od-
vzela mu je pristojnosti vojaškega 
poveljnika na Štajerskem in Koro-
škem. Tako je iz kasnejših bojev za 
narodnostno mejo na Koroškem 
izločila najsposobnejša in najboje-
vitejša slovenska častnika, genera-
la Maistra in nadporočnika Franja 
Malgaja. Iznajdljivi Nemci so nasta-
lo zmedo spretno izkoristili, prešli v 
protiofenzivo in si kasneje, tudi s po-
močjo političnih pritiskov (posredo-
vanje antante), prilastili pomemben 
del slovenske Koroške (plebiscit). 
Kljub vsemu zgodovinska dejstva 
ostajajo: severno mejo naše dana-
šnje domovine sta v pretežni meri 
obranila omenjena slovenska častni-
ka s slovenskimi prostovoljci.
Ob razumevanju tedanjih dogod-
kov se nam zastavljajo pomembna 
vprašanja: zakaj so Maistru uspevali 
tako neverjetni podvigi? Kako to, da 
je imel, kljub svoji neverjetni uspe-
šnosti tako pogosto težave z nadre-
jenimi oblastniki (dvakrat kazensko 
premeščen, razrešen poveljstva, 
predčasno upokojen)? Odgovor 
nedvomno tiči v Maistrovi izjemni 
osebnosti in značaju. Bil je dokaj 
samosvoj, odločen in samozavesten 
človek. Visoko moralen, pošten in 
pravičen. Bil je zgleden razumnik, 
kulturnik in prepričan narodnjak, 
le po izobrazbi je bil vojak-častnik. 
Njegove moralne vrline so izstopa-

le, ker jih ni hlinil, ampak živel. Po 
njih se je ravnal in pri njih vztrajal. 
V svojih dejanjih je bil preudaren, 
a vselej odločen in neomahljiv. Za 
svoje (narodnjaško) prepričanje se 
je tudi izpostavljal in zanj prevzemal 
odgovornost. 
Zaradi svojega značaja, uspehov in 
ugleda je bil Maister za oblastnike 
predvsem neželena osebnost, neka-
ko nujno zlo (persona non grata). 
Tako za časa življenja kot po smrti. 
Bali so se ga. V njegovi načelnosti in 
odločnosti so prepoznavali tekme-
ca in oviro lastnim ambicijam. Pov-
sem drugače so ga dojemali njegovi 
somišljeniki: prostovoljci, soborci, 
narodnjaki, kulturniki in preprosti 
ljudje, narod. V njihovih očeh, je bil 
in ostal spoštovana osebnost in na-
rodni junak. Voditelj, ki je uresničil 
dolgoletne sanje Slovencev - ime-
ti lastno domovino. Kako zelo so 
ga ljudje cenili in spoštovali, se je 
množično izkazalo ob Maistrovem 
zadnjem slovesu leta 1934. Na poti 
k večnemu počitku so se od njega 
poslavljale nepregledne množice. 
Od Unca, kjer je umrl, do Pobrežja 
v Mariboru, kjer je pokopan. Prire-
dili so mu eno največjih pogrebnih 
slovesnosti tistega časa.
Iz znanih dejstev o generalu Maistru 
lahko izluščimo uporaben nauk. Za 
velikega človeka in voditelja naro-
da je potreben trden značaj in po-

sebne vrline. K temu bi po svojih 
močeh in sposobnostih morali stre-
meti vsi. Zlasti tisti, ki verujemo v 
vrednote domoljubja. V t. i. svetlo 
prihodnost. A tja nas lahko pope-
ljejo le značajni in odločni voditelji. 
Taki voditelji so redki – tako v zgo-
dovini kot tudi dandanes. Morali 
pa jih bomo znati poiskati. Kajti de-
mokracija, za katero smo se tako 
zanosno odločili, ni isto kot vlada-
vina ljudstva, kot se prevaja grški 
besedi demos in kratein. Je veliko, 
veliko več. Pri njej namreč ne gre 
le za vladanje (kratein), ampak 
predvsem za predano delo, skrb. 
Za kreiranje izredno odgovorne 
naloge - ustvariti prijazno življenj-
sko okolje (dom, oikos) svojemu 
narodu (demosu).
Ena od prepričljivejših definicij 
zato pravi: demokracija je nepre-
stan boj med napredno manjši-
no in nerazgledano večino J. V. 
Kopp. Pri pravi demokraciji vse-
splošni napredek naroda usmerja 
(usposobljena) napredna manjši-
na, vodi pa značajen voditelj. Ve-
dno pa gre (oz. bi moralo iti) le za 
narodov blagor – tudi nerazgleda-
ne večine. Kakorkoli razmišljamo, 
eno dejstvo ostaja: lestvico vrlin 
za prihodnje voditelje slovenske-
ga naroda je že pred sto leti zelo 
visoko dvignil general Maister. 
Vredno mu je slediti.

D ne 26. julija 2018 je minilo 84 
let od smrti generala Rudolfa 

Maistra.
Ob tej priložnosti smo na poko-
pališču Pobrežje v Mariboru po-
ložili cvetje na njegov grob.
Delegacijo so sestavljali podpred-
sednica Zveze društev general 
Maister in podpredsednica Domo-
vinskega društva general Maister 
Maribor Lučka Lazarev Šerbec, 
generalni sekretar Zveze društev 
general Maister Rudolf Pfajfar ter 
pripadnika Slovenske vojske Katja 
Vlaj Golež iz kabineta Centra voja-
ških šol in Borut Vitek, vodja kabi-
neta Centra vojaških šol. 

Spoštovanje in slava njegovemu 
spominu!

Rudi Pfajfar, sekretar ZDGM
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P o poklicu je bil glasbeni peda-
gog, zasvojen z glasbo. Začel 

je kot osnovnošolski učitelj, pozneje 
kot profesor glasbe in ravnatelj Sre-
dnje glasbene in baletne šole v Lju-
bljani. Delo je zaključil kot državni 
sekretar, zadolžen za glasbeno šol-
stvo na ministrstvu za šolstvo.
Z njim sem se spoznal prek žene 
Janje, s katero sva kot ravnatelja or-
ganizirala in vodila tekmovanja mla-
dih slovenskih glasbenikov. Ker je 
dober organizator, sem ga povabil v 
ljubljansko Društvo general Maister, 
ki je širilo svoje delovanje tudi v Ma-
ribor, Kamnik, Unec, Ljubno, Ravne. 
Organizacijsko so to bile podružni-
ce. Ko je Franci sprejel moje pova-
bilo, da prevzame funkcijo tajnika 
društva, je hitro uvidel, da bo delo-
vanje podružnic uspešnejše, če se 
registriramo kot društva. To je tudi 
storil in v dveh letih je bilo registrira-
nih deset društev, s čimer pa je bila 
otežena koordinacija med društvi. 
Predsednik Društva general Maister 
Ljubno, Ivan Zupan, je predlagal, 
da ustanovimo zvezo društev, kar je 
Franci Okorn tudi ureničil.
Takoj po letu 2006, ko sta bila do-
ločena nova državni praznik pri-
ključitve Primorske in Prekmurja 

Milan Lovrenčič

V spomin mag. Franciju Okornu

ter proglašen 23. november kot 
dan zmage za obrambo Maribora 
in dela Štajerske, smo se vključili v 
organizacijo praznovanja tega dne-
va. Že po dveh letih se je država 
odločila, da bo organizirala proslave 
državnih praznikov vsako peto leto, 
mi pa smo se odločili, da jih bomo 
organizirali vsako leto. Franci je bil 
motor za spodbujanje društev in 
občin za izvedbo proslav, s tem pa 
nadaljujemo še danes.
Za naše delovanje je bil zelo po-
memben priznan status; lotil se je 

številnih administrativnih zadev, 
da nam je delo v javnem interesu 
priznalo ministrstvo za obrambo, 
ministrstvo za šolstvo, ministrstvo 
za kulturo in ministrstvo za delo in 
družino.
Vzpostavili smo dobro sodelovanje 
z MORS-om, ki je financiral posta-
vitev spomenika v Radgoni in Ljub-
nem ter izdajo ponatisa biografije 
in poezij generala Maistra pa tudi 
knjige Toneta Partljiča in dr. Potoč-
nika. Sicer smo se financirali s pri-
dobljenimi donacijami podjetij, kar 
je zahtevalo veliko organizacijskih 
naporov.
Franci si je prizadeval za dobro so-
delovanje z mladimi ter z drugimi 
veteranskimi in domoljubnimi zve-
zami. Vzpostavili smo sodelovanje 
z več šolami in organizirali t. i. Mai-
strove urice in mnoge kvize ter tek-
movanja. Z veterani smo organizira-
li t. i. ko DVOS, ki je združenje vseh 
veteranskih in domoljubnih zvez, s 
katerimi dobro sodelujemo že več 
kot deset let. Ko pa je Franci postal 
dedek, se je posvetil vnukom. Ohra-
nil ga bom v prijetnem spominu na 
dobro sodelovanje in številne pobu-
de za delovanje zveze, ki je v mar-
sičem nadaljevanje njegovega dela.  

Iz dela društev in zveze
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P onosni smo, da se je ideja o usta-
novitvi našega društva porodila v 

Ljubljani in kasneje prerasla v zvezo, 
ki nosi častitljivo okroglo obletnico 
svojega uspešnega dela in obstoja. 
Desetletje sledi desetletju in vsako 
obdobje v naših raznolikih aktivno-
stih prinaša nekaj novega, kar utrjuje 
naše osnovno poslanstvo pri utrjeva-
nju in udejanjanju zgodovinske spo-
ročilnosti velikih dejanj našega pesni-
ka in generala Rudolfa Maistra.
Ne samo, da smo znatno poveča-
li število članstva, k aktivnemu delu 
smo pritegnili tudi mladi rod, ki svo-
jo pripadnost domovini izraža skozi 
različne oblike dela v šolskih in izven 
šolskih dejavnostih in ima izostren 
posluh do aktualnih razmer v družbi. 
Pri tem ne gre samo za naše skupno 
sodelovanje pri počastitvi spomin-
skih dogodkov in obletnic našega 
vzornika Maistra pri spomeniku na 
Trgu OF ampak tudi za načrtno iz-
vajanje domovinske vzgoje kot je to 
primer na Srednji administrativni in 
upravni šoli v Ljubljani, zahvaljujoč 
njegovemu prizadevnemu ravnatelju 
Dušanu Vodebu in profesorskemu 
kolektivu. Zato so zasluženo prijeli 
tudi najvišje Maistrovo priznanje, ki 
se podeljuje ob državnem prazniku 
Dnevu generala Maistra. Pohvalimo 
se lahko, da smo v sodelovanju s slo-
vensko vojsko, Mestno občino Lju-
bljana in vrsto ljubljanskih osnovnih 
šol lahko vselej izvedli zanimiv kultur-
ni program in hkrati tudi proslavo, ki 
smo jo izvedli brez finančne podpo-
re države.
Plod dobrega sodelovanja z Ministr-
stvom za obrambo in Mestno občino 
Ljubljana je bila tudi postavitev potu-
joče razstave o Maistrovih borcih in 
bojih za severno mejo s katero smo v 
atriju Mestnega magistrata počastili 
Maistrov rojstni dan.
Posebno pozornost smo tudi na-

Aleks Štakul

Zavezani poslanstvu pesnika 
in generala Rudolfa Maistra

Iz dela društev in zveze

menili spoznavanju zgodovinskih in 
usodnih dejanj generala Maistra in 
njegovih borcev za severno mejo, 
ki so z vsemi naslednjimi rodovi v 
času prve, druge in osamosvojitvene 
vojne utirali pot, ustvarjanju samo-
stojne in suverene slovenske države. 
Na strokovnih ekskurzijah po različ-
nih krajih in zgodovinskih obeležjih 
slovenske in avstrijske Koroške, Pri-
morske, soške fronte, Bele Krajine, 
Štajerske, Pomurja, Bazovice, Kraške 
planote, Cera, vojaškega muzeja v 
Pivki, smo čutili veliko hvaležnost za 
pogumna dejanja mladih slovenskih 
fantov, ki so poklonili svoja življenja 
oltarju slovenske domovine. Zato vi-
soko cenimo in spoštujemo genera-
la Maistra, saj so zahvaljujoč njemu 
danes slovenski Maribor, Štajerska 
in Prekmurje in del Koroške. Neeno-
tnost takratne slovenske oblasti, ki 
se žal v zgodovini ponavlja, še zlasti 
v današnjem času, ko se namesto v 
prihodnost vračamo v preteklost in 
netimo razprtije, je opravila svoje.
Ali danes imamo tako karizmatično 
osebnost, ki bi nas povezovala, zdru-
ževala in utrjevala pri poenotenju in 
doseganju zahtevnih razvojnih ci-
ljev? Očitno in žal je še nimamo.
Dolga leta je bil Maister krivično 
pozabljen kot tudi njegovi borci za 
severno mejo. Toda za današnji čas 
sta njegova vizija in poslanstvo še 
vedno aktualna in trajna zaveza, da 
spoštujemo in ljubimo našo lepo in 
v dolgi zgodovini z velikimi žrtvami 
priborjeno slovensko domovino, ki 
nam ni dana za večne čase, če zanjo 
tudi kaj dobrega in vrednega sami ne 
storimo. 
V to smo se lahko prepričali tudi na 
mnogih vsebinsko raznolikih okro-
glih mizah, ki smo jih izvedli v Rdeči 
dvorani ljubljanskega magistrata. Ob 
dobri udeležbi smo lahko prisluhnili 
vrsti uglednih gostov: dr.Francetu 

Bučarju, dr.Jožetu Mencingerju, 
dr.Rudiju Rizmanu, dr.Miru Cerarju, 
dr.Petru Novaku, Juriju Gustinčiču. 
Kritično so razkrili njihove poglede 
na današnji čas in razmere z vidika 
poslanstva, ki ga negujemo v naših 
vrstah. Zasebni interesi so žal prevla-
dali nad širšimi družbenimi in brez 
jasne vizije in strategije bolj ali manj 
stopicamo na mestu in se vrtimo v 
krogu nerešenih in ponavljajočih se 
problemov. Odmikamo se od social-
ne države in bredemo v kalni vodi, 
ki mladim generacijam ne obeta per-
spektivne razvojne prihodnosti.
Veseli in ponosni smo, da v zvezi in 
našem ljubljanskem društvu gene-
ral Maister, ki ga je po izteku dveh 
mandatov Aleksa Štakula, nasledil 
predsednik Dušan Vodeb, nadalju-
jemo z negovanjem njegove sporo-
čilnosti in poslanstva, ki sta v razde-
ljeni Sloveniji še kako pomembna za 
današnji čas in za zagotovitev bolj 
mirnega in lepšega življenja bodo-
čih mladih generacij. Imamo svoj 
lep slovenski jezik, svojo državno hi-
mno in vse kar je nujno potrebno, da 
na osnovi demokratičnih odnosov 
ohranjamo državnost in lastno drža-
vo tudi za prihodnje rodove. Res, da 
z vsem kar smo dosegli ne moremo 
biti zadovoljni in marsikaj se je tudi 
izrodilo, česar si nismo želeli. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da 
smo pri našem delu aktivni in se od-
zivamo na aktualne izzive današnje-
ga časa.



Štupičeva vila iztrgana propadanju

P o dobrih tridesetih letih pri-
zadevanja organizatorjev 

vsakoletnih Maistrovih spomin-
skih dnevov na Zavrhu in Ma-
istru naklonjenih Završanov, je 
občina Lenart odkupila Štupi-
čevo vilo in ji namenila lepšo 
bodočnost.
Vila, ki je bila nekoč v lasti notar-
ja Štupice iz Lenarta in v katero je 
prihajal počitnikovat tudi Maister, 
je bila v zadnjih letih prepuščena 
propadanju in s tem razvrednote-
nju spominske  razstave, ki smo 
jo v celoti posvetili Maistru, nje-
govim soborcem in domačinom. 
Prav slednjim gre zasluga, da so 
leta 1961 na Zavrhu ustanovili 
prvo društvo z generalovim ime-
nom. Zato jih lahko štejemo za 
začetnike Zveze društev general 
Maister.
Pomena Zavrha se zavedajo prav 
vsi odločujoči v občini Lenart in 
njenem širšem zaledju. Prav zato 
je brez zapletov dobil zeleno luč 
projekt, ki bo s pomočjo evrop-
skih sredstev in sredstev Občine 

Lenart preuredil Štupičevo vilo  za tu-
ristične namene.
Projekt je razdeljen v dva dela. V pr-
vem bo potekala gradbena sanacija 
dotrajanega objekta in notranja pri-
prava prostorov za potrebe nove raz-
stave. Drugi del projekta pa je prepu-
ščen delovni skupini zgodovinarjev, ki 
bodo pripravili razstavo z naslovom 
Maister po Maistru. Uporabljeno ime  

ne pomeni, da bo poudarek raz-
stave namenjen samo Maistru in 
njegovemu času. Vsebino razsta-
ve smo razširili na obdobje, ki ga 
zaznamujejo pomembni dogodki 
od leta 1848 pa  vse do leta1991, 
ko smo dobili samostojno državo 
Slovenijo. Tako bo obiskovalcem 
omogočen vpogled v prelomna 
zgodovinska dogajanja, ki so 
močno vplivala tudi na življenje v 
Lenartu in Slovenskih goricah.
Tako zasnovan koncept razšir-
jene razstave nas je pripeljal do 
odločitve, da Štupičevo vilo ime-
nujemo Hiša spominjanja.
Leto 2018 je v celoti posvečeno 
praznovanju 100-letnice bojev 
za severno mejo. General Mai-
ster brez številnih prostovoljcev 
iz Lenarta in Slovenskih goric 
ne bi mogel sestaviti operativne 
vojske, ki nam je priborila slo-
venski Maribor, slovensko Šta-
jersko in slovensko Prekmurje. 
Naša dolžnost je, da ohranjamo 
spomin na tisti čas tudi s tem, da 
moralno in materialno podpi-
ramo novo večnamensko  Hišo 
spominjanja.
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Aleš Arih, vodja delovne skupine zgodovinarjev
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Bogdan Urbar

Maistrovi večeri  
kot oblika domoljubne dejavnosti

S odobni slovenski medijski pro-
stor je preplavljen s pojmi, ki 

tako ali drugače poudarjajo domo-
ljubje. Gre za enega najbolj zlora-
bljenih pojmov, ki si jih v takšni ali 
drugačni obliki lasti ena ali druga 
politična opcija. Kljub na videz glo-
bokim prisegam in izražanju do-
moljubja je vsebina najpogosteje 
izražena z nekaj praznimi puhlicami, 
ki z resničnim domoljubjem nimajo 
veliko skupnega in ed ljudmi prej 
poglabljajo razdor kot pa gradijo 
mostove. Navidezno domoljubna 
prizadevanja so včasih tako pretira-
na, da bi nevtralen opazovalec kaj 
lahko dobil vtis, da smo si domolju-
bje izmislili Slovenci, pa še to veči-
noma po letu 1991. Resnica je dru-
gačna, veliko bolj kompleksna. 
Že ob 12. uri smo v avli gimnazije Rav-
ne postavili potujočo razstavo o Mal-
gaju, ki jo je pripravila gospa Tatjana 
Oset iz knjižnice Šentjur. Oddelku 
četrtošolcev gimnazije Ravne je pred-
stavila občino Šentjur in življenjsko 
pot Franja Malgaja. Razstava je bila na 
gimnaziji še ves naslednji teden, tako 
da so si jo lahko ogledali tudi drugi ra-
zredi pri urah zgodovine. 

Domoljubje ali patriotizem ima svojo 
domovinsko pravico pri starih Grkih 
in Rimljanih, ki so ga opisovali kot 
pozitivno opredeljen pojem, domo-
ljuba pa označuje kot državljana, 
ki se s svojo državo in sodržavljani 
identificira brez žaljenja in poniževa-
nja drugih narodov in sodržavljanov. 
Prav lastnost in sposobnost živeti do-
moljubje brez poniževanja, žaljenja, 
obsojanja, blatenja, zasmehovanja in 
drugih negativnih konotacij drugih 
in drugačnih, tako posameznikov kot 
narodov in narodnosti, je ena temelj-
nih etičnih in osebnostnih lastnosti 
resničnega domoljubja.
Naslednja pomembna premisa pri 
postavljanju okvirjev za domoljubje 
dandanes je dejstvo, da se slovenska 
narodna zgodovina ne začenja pred 
sedemindvajsetimi leti. Nasprotno, 
leto 1991 je bilo ena najpomemb-
nejših zgodovinskih prelomnic, ko je 
slovenskemu narodu po skoraj dveh 
tisočletjih nacionalne zgodovine 
uspelo oblikovati suvereno državno 
tvorbo, enakovredno svetovni družini 
držav. Pri tem je slovenski narod pre-
živel in prebrodil nekaj zgodovinskih 
prelomnic, med katerimi imajo za-

nesljivo pomembno mesto tudi leto 
1848, obdobje taborov in obe svetov-
ni vojni. Ena temeljnih lastnosti zdra-
vega in iskrenega domoljubja je nje-
gova zasidranost v lastni zgodovini, ki 
predstavlja trdni temelj domoljubja in 
zdravega nacionalnega ponosa. 
In ne nazadnje: temelj domoljubja 
je domovina, včasih lepo slovensko 
rečeno očetnjava, domovina, ki je 
skupna, vendar vsakemu njenemu 
prebivalcu lahko pomeni kaj drugega, 
drugačnega. Kot pravi antropolog dr. 
Jože Ramovš: »Nihče ne more biti vse 
in nobenemu ne more biti nič.« In še: 
»Večkulturnost ni sramota.« Prav za-
radi tega opozarja Dr. Ramovš: »Bol-
no domoljubje je kot »invazivka«, ki 
ob ugodnih pogojih uniči vse, in na 
koncu še sama nima več pogojev za 
življenje. V razvoj nas vodi le sodelo-
vanje vseh, pri glavnih življenjskih na-
logah za razvoj posameznika, skupin, 
družin, kraja, naroda, kulture in preži-
vetja zemlje v ekološki nevarnosti.«
Ta nekoliko daljši uvod je bil potre-
ben, da bi razumeli, zakaj se je pred 
skoraj dvema desetletjema v vrstah 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Unec izoblikovalo razmišljanje o Mai-
strovih večerih kot obliki domoljubne 
dejavnosti. Razmišljanje je bilo odgo-
vor na nezadovoljstvo ljudi v Uncu na 
trenutno ideologiziranje in politiza-
cijo domoljubja, njegovo zlorabo za 
potrebe parcialnih interesov. Kot pra-
gmatični in delovni državljani so se 
unški gasilci in krajani odločili, da svoj 
košček domoljubne zavesti iščejo tudi 
prek Maistrovih večerov. Pri tem so se 
osnovne vsebinske usmeritve večerov 
izoblikovale na predhodnih teoretič-
nih in vsebinskih premisah. Ne izklju-
čevanje, ampak združevanje, iskanje 
odgovorov na aktualna vprašanja, ki 
jih pred občestvo postavljajo sodobni 
družbeni izzivi, ohranjanje zgodovin-
skega narodovega spomina …
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Drugi del odločitve o tem, da bodo 
Maistrovi večeri potekali v okviru 
PGD Unec, je bil bolj pragmatične 
narave; gasilski dom namreč stoji na 
parceli, ki je bila v lasti generala Mai-
stra. Ob denacionalizaciji so se unški 
gasilci zavezali, da bo del njihovega 
poslanstva tudi negovanje spomina 
na generala Maistra, ki je svojo bo-
gato in plemenito življenjsko pot kon-
čal prav tu. Tako so najprej dokončali 
gradnjo dvorane za 150 ljudi, ki so 
jo poimenovali po generalu Maistru 
in katero je leta 1993 slovesno odprl 
tedanji poveljnik Civilne zaščite RS 
Miran Bogataj. Naslednji korak je bila 
postavitev doprsnega kipa generala 
Maistra pred gasilskim domom. Kip 
je poklonilo Ministrstvo za obrambo 
RS, za podstavek in druga dela pa so 
poskrbeli gasilci sami. Kip je leta 1995 
odkril tedanji državni sekretar v Mi-
nistrstvu za obrambo Gorazd Vidrih. 
Naslednji korak je bila organizacija 
tekmovanja v športnih in gasilskih ve-
ščinah za Maistrov memorial, ki je le-
tos potekalo šestnajstič, pred trinajsti-
mi leti pa še organizacija Maistrovega 
pohoda.
Krajani so iskali način, kako bi k do-
moljubju spodbudili tudi starejše 
krajanke in krajane, o dejavnosti, ki 
bi jih spodbudila k razmišljajo o do-
moljubju, slovenski družbi in državi, 
pa tudi o strpnosti, toleranci, sožitju, 
utvarjalnosti ... Hkrati so prebivalcem 
v »največji notranjski vasi« želeli pri-
bližati ljudi, ki so jim bili bolj ali manj 
znani le s televizijskega zaslona ali iz 
drugih medijev, jim dati možnost, da 
jih pocukajo za rokav, jih povprašajo 
tudi o manj znanih ali skritih dejstvih. 
Tako so bili postavljeni temelji Mai-
strovih večerov. Že prvi večer s teda-
njim obrambnim ministrom Jelkom 
Kacinom je pokazal prihodnji model 
večerov: pogovor z gostom o njegovi 
življenjski poti, njegovem odnosu do 
domoljubja (kjer so tu in tam zaradi 
sfriziranosti odgovorov potrebna tudi 
podvprašanja), njegove družbene 
vloge … Večer so popestrili tudi s kul-
turnimi točkami pevskega zbora Dra-
gonarji generala Maistra, ki so odslej 
zvesti spremljevalci Maistrovih veče-
rov in jim s svojimi uniformami dajo 

poseben pečat.
Na tako zasnovanih Maistrovih veče-
rih so »vroči domoljubni stol« preživeli 
poleg Jelka Kacina med drugimi tudi 
Miran Bogataj, Karel Erjavec, Franc 
Perko, general Marjan F. Krajnc, po-
veljnik GZS Matjaž Klarič, nadškof 
dr. Alojz Uran, Aleks Štakul, predse-
dnik Zveze društev generala Maistra 
mag. Milan Lovrenčič, borec Rakov-
ške čete Jože Simšič – Jelen, pesni-
ca Vanda Šega, Dušica Kunaver, dr. 
Matjaž Kmecel, nekdanji predsednik 
RS dr. Danilo Turk, Tone Partljič, Desa 
Muck, evropski poslanec dr. Igor Šol-
tes in Rok Terkaj. Pred izidom časopi-
sa bo »vročega domoljubnega stola« 
Maistrovih večerov deležen častni ob-
čan občine Cerknica dr. France Arhar. 
Iz večera v večer so dobili Maistrovi 
večeri različne odtenke, ki so jih ple-
menitili in bogatili. Najpomembnejši 
je bil dosežen pred tremi leti, ko sta 
vodstvi osnovne šole Notranjski od-
red Cerknica in Osnovne šole Jožeta 
Krajca Rakek spoznali, da so Maistro-
vi večeri primerni tudi za podljevanje 
nagrad Zlatim bralcem, učencem, 
ki so vseh devet let osnovnega šola-
nja sodelovali in izpolnjeval pogoje 
Bralne značke. Tako se je vzpostavi-
la svojevrstna simbioza med obema 
osnovnima šolama v občini Cerknica 
in Maistrovimi večeri, bralna značka 
pa postaja tudi element domovinske 
vzgoje in ozaveščanja, ki ga ponujajo 
Maistrovi večeri. 
Na poti rasti Maistrovih večerov velja 
omeniti še en pomemben dogodek. 
Na občnem zboru januarja 2013 je 

Gasilsko društvo Unec preneslo svoje 
»avtorske pravice« za Maistrove veče-
re na Notranjsko domoljubno društvo 
general Maister, ki je poslej glavni or-
ganizator in nosilec Maistrovih veče-
rov. Leta 2016 pa je bil storjen še en 
organizacijski premik. Maistrovi veče-
ri so se iz Dvorane generala Maistra 
unškega gasilskega doma preselili v 
prostore Kulturnega doma Cerknica. 
Tako se je širil krog obiskovalcev, dvi-
gnila kakovost izvedbe, širila pa se je 
tudi dejavnost samega društva.
Za zaključek bi se lahko vprašali, ali 
Maistrovi večeri širijo domoljubno 
zavest, vendar oceno prepuščamo 
času in zgodovini. Zvesti obiskovalci, 
interes, ki je izkazan, pripravljenost 
nastopajočih za sodelovanje odgo-
varjajo pritrdilno, vendar je še veli-
ko možnosti za nadgradnjo, in to na 
različne načine. Kot ideja se oblikuje 
razmišljanje, da bi goste Maistrovih 
večerov občasno povabili na posame-
zne enodnevne posvete in razprave 
o aktualnih družbenih vprašanjih. Ve-
liko je tudi možnosti za povezovanje 
z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, 
Društvom Sever za notranjsko – pri-
morsko območje, območnim Združe-
njem za vrednote NOB Cerknica ter 
Društvom Tiger. Vse navedene orga-
nizacije, njihovi predstavniki in člani 
so redni obiskovalci Maistrovih veče-
rov. Skupnih nalog je še obilo. In za 
konec: Miner lahko podre most z eno 
potezo, inženirci gradijo most s šte-
vilnimi drobnimi koraki. Most resnič-
nega in zdravega domoljubja zahteva 
številne drobne korake.
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Č  lani Belokranjskega društva ge-
neral Maister v letu 2018 konču-

jemo svoj prvi štiriletni mandat ob-
stoja in uspešnega dela. Po petih letih 
delovanja ugotavljamo, da smo po 
zaslugi delovanja Zveze društev ge-
nerala Maistra in po zaslugi nekaterih 
aktivnejših društev naše zveze postali 
prepoznavni v naši okolici. Organizi-
rana proslavljanja dneva Rudolfa Ma-
istra, postavitev spominskega obelež-
ja Jožku Slobodniku na Radovici in 
objavljanje člankov o zgodovinskih 
dogodkih pred stotimi leti so posta-
vili Belo krajino in belokranjske ude-
ležence bojev za Maribor in severno 
slovensko mejo na raven, ki si ga Bela 
krajina gotovo zasluži.  
Letna volilna skupščina našega dru-
štva, ki smo jo imeli 11. 5. 2018, je bila 
dobro obiskana. Bila je tudi družabno 
srečanje članov društva, na katerem 
so za ubrano petje domoljubnih pe-
smi poskrbeli pevci Lovskega pev-
skega zbora Bele krajine, o generalu 
Maistru pa nam je predaval predse-
dnik Domovinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Maribor prof. Aleš 
Arih. Skupščine se je udeležil tudi ge-
neralni sekretar ZDGM Rudi Pfajfar.
Čeprav mineva že sto let od takratnih 
prelomnih dogodkov in bi pričakova-

Jože Matekovič

Pismo z juga

li, da je zgodovina že povedala svo-
je, nas sedanji aktualni dogodki tako 
doma kot v svetu znova opozarjajo, 
da so človekova svoboda, svoboda 
nekega naroda, temeljne človekove 
pravice nekaj, kar ne bo nikoli zares 
priborjeno in zagotovljeno. Ogrože-
nost zaradi hitrih in dramatičnih okolj-
skih sprememb, armade beguncev 
in migrantov, ki si iščejo svoj človeka 
vreden prostor na tem planetu, nestr-
pnost nekaterih domačih »neučaka-
nih« politikantov, ki bi kar z »lastnimi 
vardami« zamenjali demokratično iz-
voljeno oblast in si pravila postavili po 
svoje in sebi v korist, nas opozarjajo, 
da vojna še dolgo ne bo dobljena.
Bolj ko se poglabljamo v preteklost, 
bolj spoznavamo, da je vsako zgo-
dovinsko obdobje enkratno in nepo-
novljivo; veliko je bilo prelomnih tre-
nutkov, katerih posledice se čutijo še 
dolga leta – celo stoletja. Tako kot so 
se Maistrovi borci na severu domovi-
ne spraševali, kaj jim je storiti, saj iz 
centra ni bilo jasnega odgovora, tako 
smo danes Belokranjci zbegani in v 
strahu ter negotovosti zaradi neneh-
nega povečevanja števila migrantov, 
ki so si južno slovensko mejo izbrali 
kot vstopno točko v Evropo.
V času osamosvajanja Slovenije, ko 

so k nam prihajale razne informacije 
in dezinformacije o kopičenju okle-
pnih vozil in vojaških enot na hrvaški 
strani reke Kolpe, nas je ob strahu 
pred spopadi najbolj prizadelo dej-
stvo, da je bil osnovni načrt obrambe 
Slovenije zasnovan tako, da se posta-
vi tako imenovana frontna linija na 
obronkih Gorjancev, kar pomeni, da 
bi bila Bela krajina prepuščena napa-
dalcem brez resnega odpora. Lahko 
si predstavljate, kakšne trenutke smo 
preživljali vsi tisti, ki smo se s srcem 
odločili, da naredimo vse za svobo-
do domovine. Nismo hoteli verjeti, 
da smo nekako že vnaprej žrtvovani. 
Tudi danes, ko se veliko govori o ne-
kakšnih »begunskih centrih na našem 
območju«, smo zelo razočarani, saj 
naše oblasti ne zmorejo korektne in 
poštene informacije o načrtih. Ker 
ni pravih in poštenih informacij, sta-
nje zelo učinkovito izkoriščajo razni 
»misarji« pod krinko civilnih iniciativ, 
kar ljudi še bolj zmede in spravlja v 
negotovost.
Prepričan sem, da se sleherni pre-
bivalec dežele pod Gorjanci dobro 
zaveda, kaj pomenita begunstvo in 
migracija, saj skoraj ni družine, ki ne 
bi imela svojih daljnih in tudi bližnjih 
sorodnikov razseljenih po Evropi in v 
obeh Amerikah. 
V pretekli vojni na Hrvaškem in v Bo-
sni smo bili gostitelji številnim vojnim 
beguncem, na kar smo upravičeno 
ponosni. Čas je že, da tudi o begun-
skih centrih v Beli krajini dobimo 
pošteno informacijo, pa naj bo ta še 
tako neprijetna. 
Spet se postavlja vprašanje resnične-
ga domoljubja, poštenosti, strpno-
sti in solidarnosti. Le s konkretnimi 
odgovori in argumenti, ki jih bomo 
dobili od vladajočih, bomo lahko raz-
glasili za sovražni govor in laži vse ne-
davno videne transparente na shodu 
proti migrantom v Metliki, na katrih je 
pisalo: Če nas pozabljate pri razvoj-
nih projektih, nas pozabite tudi pri 
begunskih centrih.

Na letni volilni skupščini so za ubrano petje domoljubnih pesmi poskrbeli pevci Lovskega pevskega 
zbora Bele krajine.
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Taborsko gibanje v Sloveniji – 
pomemben mejnik v oblikovanju 
slovenske nacionalne zavesti
Taborsko gibanje, ki se je pojavilo med 
leti 1868 in 1871 kot posledica naro-
dnostnega prebujanja majhnih naro-
dov pod takratno avstro-ogrsko obla-
stjo, je bilo slovensko politično gibanje, 
ki so ga zaznamovala velika zborova-
nja na prostem. Naznanilo je novo ob-
dobje v razvoju slovenskega naroda v 
boju za narodno uveljavitev in pomeni 
prvi pomemben mejnik slovenske na-
rodne zavesti. Na taborih so ljudje izra-
žali podporo jezikovni enakopravnosti 
in programu Zedinjene Slovenije. 
Prvi slovenski tabor, ki je bil 9. avgusta 
1868 v Ljutomeru, je tudi prvo mno-
žično narodnopolitično zborovanje 
Slovencev z zahtevo po temeljnih 
narodovih pravicah – uradni rabi slo-
venskega jezika in zedinjeni Sloveniji. 
Tabor v Ljutomeru je odprl pot tabor-
skemu gibanju v slovenskih deželah, 
Slovenci pa so postali prepoznavni v 
monarhiji. Ni naključje, da je bil prvi 

Avtor??

Praznovanje 150. obletnice 
1. slovenskega tabora v Ljutomeru

slovenski tabor v narodno prebujenem 
Ljutomeru, saj je bilo slovensko ljud-
stvo na Štajerskem bolj kot v drugih 
slovenskih pokrajinah izpostavljeno ra-
znarodovalnemu pritisku in je močne-
je občutilo breme gospodarske in so-
cialne neenakosti. Napredna gibanja 
v avstro-ogrski monarhiji in drugje v 
Evropi so Slovencem šele tedaj prizna-
la pravico do obstoja kot naroda, ki ga 
je po mnenju mnogih germanizacija 
močno prizadela.
Tabori imajo v slovenski zgodovini 
toliko večji pomen, ker drugim manj-
šim narodom v monarhiji ni uspelo 
organizirati podobnih narodnihpoli-
tičnih zborovanj s celovito zahtevo po 
narodnih pravicah. Taborsko gibanje 
je zajelo vse slovenske dežele, razen 
Prekmurja, ki je bilo pod madžarsko 
upravo, vendar se je tabora v Ljutome-
ru udeležilo tudi veliko prekmurskih 
Slovencev. Po navedbah Slovenske 
kronike 19. stoletja se ga je udele-
žilo okoli 7000 ljudi. V Sloveniji so v 
treh letih pripravili skupaj 18 taborov, 
zadnjega avgusta 1870 v Buhljah pri 

Grabštajnu na Koroškem. Najmnožič-
nejši je bil tabor v Vižmarjih 17. maja 
1869, na katerem se je zbralo okoli 
30.000 ljudi.Tabori so s svojim celovi-
tim narodnim programom in zahteva-
mi združili Slovence; bili so neke vrste 
plebiscit za Zedinjeno Slovenijo.
Na taborih izražene zahteve sprva niso 
bile dosežene v celoti, temveč so izpo-
slovale le nekatere politične koncesije. 
Kljub temu je njihov pomen jasen: izra-
žena je bila volja Slovencev do temelj-
nih narodnih zahtev, ki so postopoma 
vodile k oblikovanje lastne državnosti. 
Taborsko gibanje je kasneje zamrlo, 
tako zaradi spremenjenih političnih 
razmer v monarhiji kakor tudi zara-
di vse večje politične razdrobljenosti 
Slovencev. Taborsko gibanje moramo 
dandanes vrednotiti kot izredno po-
litično dejanje, ki v genezi nastajanja 
temeljev slovenske državnosti zaseda 
eno najvidnejših mest. Takratne zahte-
ve in cilji so bili stoletje in pol pozneje 
uresničeni v procesu nastanka samo-
stojne Slovenije.
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Praznovanje 150-letnice  
slovenskega tabora v Ljutomeru 
– prezrta priložnost
Ob praznovanju 150. obletnice 1. slo-
venskega tabora smo se 5. avgusta le-
tos znova zbrali v Ljutomeru, v Parku 
1. slovenskega tabora. Osrednji go-
vornik na proslavi, ki jo je ob pomo-
či dijakov Gimnazije Frana Miklošiča 
Ljutomer in drugih domačih društev 
organizirala Občina Ljutomer, je bil 
predsednik Republike Borut Pahor, ki 
je v svojem govoru glede pomena 1. 
slovenskega tabora poudaril: »Obliko-
val se je naš narodni program. Njego-
vi osrednji zahtevi sta bili zedinjena 
Slovenija in pravica do uradne rabe 
slovenščine. Celo iz današnje zgo-
dovinske razdalje je komaj mogoče 
dovolj močno poudariti pomemb-
nost takratnih stremljenj. Na taborih, 
začenši s taborom v Ljutomeru pred 
150 leti, so dobivala plebiscitarno 
ljudsko podporo. Slovensko taborsko 
narodno gibanje je bilo z vidika legiti-
mnosti programa Zedinjene Slovenije 
neprecenljive vrednosti.« 
Dr. Miran Puconja, upokojeni profesor 
filozofije in slovenščine na ljutomerski 
gimnaziji, ki je spomnil na veličastno 
slovesnost pred 150 leti, je med dru-
gim opozoril, da nas mora materin-
ščina varovati pred velikimi in da ne 
smemo dopustiti, da kapital prevlada 
nad nacionalnimi slovenskimi intere-
si, da tudi v Evropi ne bomo postali 
kolonija velikih narodov in kapitala. 

»Taborsko sporočilo takrat in da-
nes vesoljni Sloveniji je, da se veliki 
dogodki naroda dogajajo na ravni 
kolektiva, da so in bodo časi, ko ob-
robje postane center in obratno, da 
moramo skrbeti za samooskrbo, ki je 
jamstvo obstoja države, naroda in su-
verenosti.« Govornika so obiskovalci 
nagradili s stoječim aplavzom.
Na prireditvi so predstavniki civilne 
družbe in gospodarstva oblikovali 
tudi taborske zahteve: kaj potrebuje 
slovenski narod v prihodnjem dese-
tletju (nižje obdavčitve plač, boljše 
poslovno okolje ter prilagoditve šol-
skih programov in nagrajevanje vseh 
po merljivih rezultatih, izenačenost z 
drugimi panogami in podpora kmetij-
stvu, ekološka neokrnjenost porečja 
reke Mure).

Sporočilo prihodnjim rodovom 
(z napako)
Slovesnosti dogodka navkljub je pra-
znovanje tako pomembne obletnice 
enega od temeljnih dogodkov v obli-
kovanju slovenske nacionalne zavesti 
in s tem tudi državnosti, žal, ostalo 
opaženo, obiskano in zaznano - bolj 
ali manj- le v lokalnih, ljutomerskih 
okvirjih. Na slovesnosti smo pogrešali 
vsaj prisotnost županov okoliških prle-
ških, pa tudi prekmurskih občin, kate-
rih odsotnosti je bojda botroval spor z 
ljutomersko županjo Olgo Karba v za-
devah okrog regionalnega vodovoda. 
Lokalnih razprtij in sporov nikakor ne 
bi smeli izrabljati za ignoriranje prosla-

ve tako pomembnega dogodka iz slo-
venske zgodovine. Tudi okoliško pre-
bivalstvo se je odzvalo v precejšnjem 
nesorazmerju s pomembnostjo oble-
tnice, kar je žal le odsev splošnega 
odziva javnosti na aktualna dogajanja 
v slovenski družbi. Med častnimi iz-
jemami smo bili predstavniki Zveze 
društev general Maister in predstav-
niki društev general Maister iz seve-
rovzhodne Slovenije (Polenšak, Ver-
žej, Murska Sobota, Ljutomer), ki smo 
se vabilu na proslavo odzvali kar šte-
vilno. Novoizvoljenemu predsedstvu 
tamkajšnjega Prleškega društva gene-
ral Maister Ljutomer smo ob srečanju 
po proslavi zaželeli obilo uspeha pri 
nadaljnjem delu. 
Ob tem prazniku se je znova poka-
zalo umanjkanje čuta pristojnih dr-
žavnih ustanov, vključno s skromno 
odmerjenim medijskim prostorom. 
To bi moral vsekakor biti vseslovenski 
praznik! Organizacija proslav najpo-
membnejših zgodovinskih dogodkov, 
ki jih premore ta država, vse preveč-
krat postaja prostor izrabe za (samo)
promocijo lokalnih politikov, še zlasti 
v času pred lokalnimi volitvami. Temu 
vtisu se kljub dobro pripravljenemu 
programu ni bilo moč izogniti niti to-
krat v Ljutomeru.
Od številnih pozivov k vnovični slo-
venski enotnosti tako ni ostalo veliko, 
oziroma je bil ta poziv, kot že veliko-
krat doslej, prezrt in preslišan. Tokrat 
že pred proslavo v Ljutomeru. Škoda.
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mejo. Obdarjena šola se zaveže, da v naslednjem letu v sklopu ''Maistrovanja'' uglasbi             

Maistrove pesmi z glasbili, ki so jih prejeli v dar. Šola se lahko skupaj z glasbo tudi                 

vizualno/likovno izraža in preko tega se učimo zgodovino naših prednikov. 

Predviden vložek/strošek obdaritve šole z glasbili in realizacije je med 1.500-2.000 EUR. V             

prvi izvedbi bi nekaj sredstev pripadlo tudi OŠ borcev za severno mejo. S tem lahko vsaki šoli                 

priskrbimo vsaj 2-3 nova glasbila (bobni, kitare, tolkala, klaviature ipd.). 

 

Prosimo, da projekt potrdite in s tem aktivno vključimo veliko otrok ter tako skupaj              

poudarimo pomembnost naše zgodovine na moderen in praktičen način.  

 

Smo v pričakovanju hitrega odgovora. 

 

S spoštovanjem. 

 

Maribor, 6. 9. 2018  

 

 

Ravnateljica  

                                                                                                  mag Lučka Lazarev Šerbec 
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N  ič v življenju ni naključje. Mla-
dost sem preživela v Maistrovi 

ulici. Na pročelju sosednje hiše je 
bila in je še danes spominska plošča 
v spomin Rudolfu Maistru Vojanovu. 
V glasbeno šolo sem hodila mimo 
mestnega parka, kjer je na vhodu na 
promenado spomenik Maistrovim 
borcem. Večino svoje delovne dobe 
in zaposlitve sem oddelala na OŠ 
borcev za severno mejo.
Verjetno vsa zgoraj našteta dejstva 
vplivajo na življenje in delo. V ži-
vljenju se večkrat sprašuješ: Kaj je 
smisel našega življenja, kaj je smisel 
mojega življenja? 
Vsak človek ima ideale, ki ga usmer-
jajo pri njegovih usmeritvah in pre-
sojah. Moji ideali, ki so mi svetili na 
poti in me vedno znova napolnjevali 
z radostno voljo po življenju, so bili 
dobrota, resnica, spoštovanje in po-
gum. Vse to je izpolnjevalo tudi ži-
vljenje Rudolfu Maistru. 
Kot učiteljica, nato kot pomočnica 
ravnatelja in na koncu kot ravnate-

mag. Lučka Lazarev Šerbec, prof.

Maister in jaz

ljica sem to svojo radostno voljo po 
življenju prenašala tudi na učenec in 
učitelje. Malo je poklicev, ki dopu-
ščajo razlike med besedami in deja-
nji, med poklicnim in osebnim življe-
njem. Med temi nedvomno dopušča 
najmanj poklic učitelja. 
Verzi iz Maistrove pesmi »V boj« raz-
krivajo njegovo vojaško naravo, brez 
katere gotovo ne bi bil sposoben 
drznih in odločilnih dejanj v prelo-
mnih trenutkih naše zgodovine. Tudi 
kot učitelj ali ravnatelj moraš biti 
sposoben hitrih in drznih odločitev. 
Pomembno pa je, da pri tem ne po-
zabiš na svojo identiteto ter entiteto. 
V hitro spreminjajočih se časih, ko se 
tudi polpretekla zgodovina zdi zelo 
oddaljena, je toliko bolj pomembno, 
da spomin na našo dediščino ne za-
mre. Na vsakem koraku ter na raz-
lične načine je potrebno ohranjati 
kulturno dediščino v zavesti vedno 
novih rodov.
Danes sicer v naši neposredni bli-
žini ni bojev, ki bi od nas zahtevali 
oborožen spopad s sovražnikom, 
vendar bijemo drugačno bitko v 
vsakdanjem življenju. Ogrožajo nas 
vse hujše potrošništvo, odtujenost 
naravi, kriza vrednot in nenazadnje 
kriza narodne identitete. 

Danes je potreben pogum, da govo-
riš o na videz samoumevni vredno-
tah – domoljubju, svobodi, narodni 
zavesti ter narodni identiteti. Vse to 
so težke teme, ki v nas odraslih spro-
žajo zadrego ali ideološke prepade. 
S tem moraš kot ravnatelj stopiti tudi 
pred kolektiv, pred starše. Še večji 
izziv pa je zakaj, kako in na kakšen 
način navedeno približati mladim. 
Biti moraš dovolj pogumen, da bra-
niš in zagovarjaš svoje ideale. Zato je 
toliko bolj pomembno, da se učenci 
s pojmi domoljubje, domovina in na-
rodna zavest srečajo dovolj zgodaj. 
Pojem domoljubja in domovine jim 
moraš kot pedagog približati na za-
nimiv način, saj lahko le tako ome-
njeni pojmi rastejo skupaj z njimi in 
se krepijo kot narodna zavest.
Maistrova vizija, v tistem času drzna, 
pogumna živi ponosno še danes.

Naš junak

Ugani, kdo je to?
Z velikimi brki hodil je naokrog,
ampak ne bosonog.
Bil prijazen je možak,
pozna ga čisto vsak korenjak.
Boril z borci pogumnimi se je,
za našo mejo severno,
zato v naši šoli ponosni smo vsi,
da njihovo ime nosimo prav mi.
Naj povem, da ni bil samo vojak,
tudi pesniti je znal,
domovini svoji pesmi skoval.
Torej zagotovo velja:
je rodoljub, ki naj ga vsak pozna.

Avtorica: Karin Kolednik 
OŠ borcev za severno mejo

 

 

OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO 

 

na Mestno občino Maribor naslavlja 

 

POBUDO 
 

za projekt 

 

"MAISTROVANJE" 

 

  

 

 

UVOD 

Glasba je umetnost in je hkrati povezava z našo zgodovino. Tudi Rudolf Maister je bil ljubitelj               

umetnosti in s tem tudi ljubitelj glasbe.   

V jubilejnem letu, ko mineva 100 let od ubranitve slovenskih meja pod vodstvom generala              

Rudolfa Maistra in njegovih soborcev, OŠ borcev za severno mejo sodeluje tudi pri izvajanju              

programa "Maistrovo leto 2018".  Menimo, da je mlade potrebno spodbuditi k razmišljanju          

o domoljubju in domovini v kar najširšem pomenu. Za to pa je potreben drugačen pristop, in                

sicer pristop preko glasbe in glasbenega izražanja. Potrebno je dati pečat mestu Maribor             

tudi po "Maistrovem leto  2018" in to bi bilo ''Maistrovanje''. 

 

 

NAMEN PROJEKTA 

Namen projekta ''Maistrovanje'' je dvigniti domoljubno zavest preko glasbe, spodbuditi         

mlade k ustvarjanju ter prevzemanju odgovornosti. Pri projektu bi sodeloval tudi Marko            

Soršak Soki, avtor projekta " 20 za 20", s katerim je zaznamoval celotno Slovenijo. V manj kot               

4 letih je skozi njegov projekt nova glasbila prejelo 100 osnovnih šol. Želimo povezati              

energijo projekta "20 za 20" z "Maistrovim letom 2018" (tako z OŠ borcev za severno mejo               

ter Mestno občino Maribor).  

Na ta način bi dvignili standard glasbenega izobraževanja na naših šolah, učiteljem bi           

ustvarili boljše pogoje za delo pri glasbenem pouku ter ustvarili možnost, da mladi že zelo              

zgodaj spoznajo moderna glasbila, ki so del našega vsakdana ter na drugačen način izrazijo              

svoje razmišljanje o domovini v najširšem pomenu. 

 

Mestna občina Maribor, "20 za 20" (Marko Soršak Soki) in OŠ borcev za severno mejo bi                
izvajali trajen projekt "Maistrovanje", in sicer vsako leto, tudi letos, 26. septembra,            
dopoldan pred Maistrovim spomenikom. 

 

CILJ PROJEKTA 

Cilj projekta in sodelovanja s šolami je, da aktivno vključimo čim več otrok in skupaj               

poudarjamo pomembnost naše zgodovine na moderen in praktičen način.  

Vsako leto bi se tako eni izmed osnovnih šol (zavodov ali centrov) skozi projekt podarila              

glasbila. V "Maistrovem letu 2018" bi prvo "Maistrovanje" izvedla OŠ borcev za severno  
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V  eliko predstavnikov slovenskih 
organizacij na Koroškem in v 

Italiji, zastopnikov koroških deželnih 
oblasti in sodelavcev na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja v Ljubljani ter 
znancev se je zbralo v torek na Slo-
venski gimnaziji v Celovcu, kjer so 
podelili 12. Kugyjevo nagrado. Prejel 
jo je strokovni svetnik, profesor zgo-
dovine in geografije ter dolgoletni 
sodelavec Inštituta za narodnostna 
vprašanja v Ljubljani Janez Stergar. 
Koroška je njegova srčna stvar, enaj-
sta božja zapoved, kot je v obrazloži-
tvi dejal nekdanji ravnatelj Slovenske 
gimnazije v Celovcu dr. Reginald Vo-
spernik. V Koroško se je zaljubil še 
kot mladenič, ki je taboril in kasneje 
tudi kolesaril in pešačil po Koroški. S 
Koroško in koroškim vprašanjem se 
je začel ukvarjati znanstveno. Pisal 
je in še piše razprave in knjige, vsa 

Jože Košnjek

Janez Stergar in njegova Koroška

leta je dejaven v Klubu koroških Slo-
vencev v Ljubljani in v Društvu slo-
vensko-avstrijskega prijateljstva, pri-
zadeva si za sožitje in večjezičnost 
v prostoru Alpe-Jadran in za prese-
ganje zgodovinskih zamer. Srečanje 
predstavnikov nekdanjih koroških 
brambovcev iz let bojev za Koroško 
in Društev generala Rudolfa Maistra 
na velikovškem pokopališču, kjer 
skupaj počivajo padli z obeh strani, 
je tudi njegova zasluga. Iz pozabe 
je dvignil eno prvih slovenskih dok-
toric znanosti, botaničarko, koroško 
Slovenko dr. Angelo Piskernik, po 
kateri se bo končno imenoval tudi 
eden od parkov v Ljubljani. »Postal 
sem Korošec, kar je tudi zasluga 
mojih profesorjev in prijateljev, ki 
imajo korenine na Koroškem,« je 
povedal na podelitvi. Tudi dr. Ju-
lius Kugy, po katerem se imenuje 

Dne 23. junija ob 20. uri je bil v K&K centru v Šentjanžu/St. Johannu v Rožu velik glasbeni dogo-
dek -Arena 18, na katerem so se srečali dve kulturi in dva jezika. Nastopili sta legendi avstrijske 
in slovenske glasbene scene Willi Resetarits, znan tudi kot Kurt Ostbahn, s skupino Stubnblues in 
Vlado Kreslin z Malimi bogovi, pri katerih igra tudi znani koroški slovenski glasbenik Tonč Feinig.

nagrada, ki jo podeljuje Skupnost 
koroških Slovenk in Slovencev, je 
zagovarjal sodelovanje in sožitje na-
rodov, jezikov in kultur na območju 
med Alpami in Jadranom. »V čast mi 
je, da sem v družbi uglednih preje-
mnikov te nagrade. Med drugim jo 
je prejel tudi dr. Ernest Petrič,« je po-
vedal profesor Janez Stergar, ki ima 
tudi gorenjske korenine. Mamin oče 
je bil namreč Jože Sedlar, Mačurjev 
iz Britofa, kamor je nagrajenec po-
gosto hodil na počitnice in se kopal 
v mrzli Kokri.
Nagrado in listino s podobo dr. Juli-
usa Kugyja, ki jo je izdelal koroško-
slovenski umetnik Kristijan Sadnikar, 
je nagrajencu izročil predsednik 
Skupnosti koroških Slovenk in Slo-
vencev, župan Globasnice Bernard 
Sadovnik, za kulturni program pa je 
poskrbel kvintet Donet.
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V  torek, dne 28. avgusta, je bil v 
Pokrajinski in študijski knjižnici 

v Murski Soboti domoznanski večer 
pod naslovom »Bogojinska resolu-
cija - zmotne interpretacije«, ki so 
ga družno pripravili Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota, 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in 
Prekmursko društvo general Mai-
ster Murska Sobota.
Predavateljica dr. Klaudija Sedar, ki 
je nadvse kompetentno predstavila 
tematiko, v eni osebi združuje vse tri 
omenjene organizacije: zaposlena 
je namreč kot domoznanka v Pokra-
jinski študijski knjižnici v Murski So-
boti, sicer pa vodi tudi Programski 
svet Ustanove dr. Šiftarjeve fundaci-
je, v Prekmurskem društvu general 
Maister Murska Sobota pa opravlja 
pomembno funkcijo tajnice dru-
štva. Pri svojem raziskovalnem delu 
se dotika mnogih, za Prekmurce in 
Prekmurje še neraziskanih tem. Ena 
takih je tudi Bogojinska resolucija, 
pri kateri pa je še zlasti v zadnjih le-
tih prišlo do številnih napačnih inter-
pretacij.
Ob nedavnem prazniku združitve 
Prekmurja z matično domovino, 
ki je od leta 2006 tudi državni pra-

Marjan Farič

Bogojinska resolucija
domoznanski večer v Pokrajinski  
in študijski knjižnici v Murski Soboti 

znik, se spominjamo dogodkov, ko 
so prekmurski Slovenci postali del 
matičnega naroda, saj so velesile po 
koncu prve svetovne vojne na pa-
riški mirovni konferenci soglašale s 
tem, da ta del ozemlja pripade Kra-
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Priključitev Prekmurja matici so ple-
biscitarno podprli na množičnem 
ljudskem zborovanju 17. avgusta 
1919 v Beltincih. 
Na slovesnostih ob prazniku priklju-
čitve Prekmurja in prek medijskih 
objav v preteklih letih smo večkrat 
naleteli na medijske zapise ali na 
napačne navedbe, da so Prekmurci 
željo po priključitvi k matični domo-
vini leta 1919 zapisali v t. i. Bogo-
jinski deklaraciji oz. resoluciji. Toda 
zgodovinski viri pravijo, da resolu-
cija, v kateri srečamo znamenito 
opredelitev prekmurskih Slovencev 
za Slovenijo, ni bila sprejeta 17. av-
gusta 1919, kot se je vrsto let pona-
vljalo v javnosti, ampak 29. avgusta 
1926 v Bogojini, torej šele sedem let 
po priključitvi, in to v času poskusa 
t. i. »hrvatizacije« Prekmurja zno-
traj Kraljevine SHS. Tej resoluciji, 
ki se pogosto omenja ob prazniku 
priključitve Prekmurja z matičnim 
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narodom, so sledile še tri. Vse štiri 
resolucije je sprejelo skupaj oko-
li 15 tisoč ljudi na treh shodih 29. 
avgusta leta 1926; najprej v Murski 
Soboti, potem v Črenšovcih in naza-
dnje še v Bogojini, kjer je bilo na tisti 
dan tudi „proščenje“ in blagoslovi-
tev znamenite Plečnikove cerkve. Z 
Bogojinsko resolucijo se Prekmurci 
jasno opredelijo za Slovenijo in se 
uprejo hrvaškim aspiracijam v Pre-
kmurju z besedami: »Prebivalci Slo-
venske krajine slovesno izjavlamo, da 
smo vsikdar bili i da ščemo biti i osta-
ti Slovenci. Mi lübimo svoj materni 
jezik i lübimo častitlivo zgodovinsko 
ime »Slovenska krajina«. Mi ščemo 
ostati zdrüženi s svojimi najbližjimi 
brati Slovenci na drügoj strani Müre 
v zdrüženoj Sloveniji. Mi ne zovraži-
mo bratov Hrvatov, protesteramo pa 
odločno proti podtikanji, da bi bili 
Hrvati i neščemo priti pod kakšošteč 
hrvatsko oblast ali hrvatsko upravo.« 
Namen predstavitve Bogojinske de-
klaracije in z njo povezanih zmotnih 
interpretacij je bil predvsem poskr-
beti za zgodovinsko korektnost v 
njenih navedbah, da bi se tako izo-
gnili nadaljnjim napačnim interpre-
tacijam in izkrivljanjem, kar se je si-
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cer pogosto dogajalo, tudi na visoki 
državni ravni.
Vse tri organizacije, ki so pripomo-
gle k dobro obiskanemu domo-
znanskemu večeru, so dokazale, da 
je dobro sodelovanje temelj uspe-
ha in pot do večje informiranosti in 
ozaveščenosti kar najširše javnosti 
tudi o manj znanih, a pomembnih 
temah slovenske zgodovine.

Društvo general Maister Cerkvenjak

K o smo pred časom od Zve-
ze društev general Mai-

ster prejeli majice z logotipom 
zveze, smo kaj hitro ugotovili, 
da jih je premalo za vse člane. 
Odločili smo se, da jih prihra-
nimo za enega od prihodnjih 

Roman Lorenčič 

pomembnih dogodkov. V juniju so 
mladi nogometaši iz Cerkvenjaka 
iskali sponzorja, ki bi jim bil pripra-
vljen nabaviti ustrezne majice, da bi 
bili na velikem nogometnem turnir-
ju prepoznavni. V Društvu general 
Maister Cerkvenjak smo se odločili, 

da mladim nogometašem poda-
rimo shranjene majice. Podar-
jenih majic so bili zelo veseli, 
nas pa so nagradili z osvojitvijo 
prvega mesta na turnirju in pro-
mocijo društva in zveze general 
Maister. Bravo, fantje!

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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V njej ni kraljeval, v njej se je Maister bojeval.  
(Kraljevina Avstro-Ogrska) 

Vsi, ki so mu sledili, so se z njim za svobodo borili. 
(Borci za severno mejo)

Avtor: Primož Pokeržnik 
OŠ borcev za severno mejo

Kdo je ta Rudolf, ki ne vozi sani, ki branil je mejo in svoje ljudi? Bil je 
borec, tako kot mi vsi. Po brkih je znan, pa Flisar ni. S puško in sabljo 
se za nas je boril. Kdo je ta Rudolf, mi boš ti odgovoril.  
(Maister)

Avtorica: Maruša Peruš 
OŠ borcev za severno mejo

Pesmi in uganke o Maistru
Skozi strani revije so vas v tej številki spremljale pesmi in uganke, ki so jih sestavili 
učenci OŠ borcev za severno mejo Maribor.
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Oglas Triglav
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L etos obeležujemo Maistrovo 
leto, saj mineva 100 let od bo-

jev za severno mejo. Posebno slo-
vesno bodo obletnico obeležili v 
Mariboru, kjer že od meseca mar-
ca v poklon generalu Maistru po-
teka vrsta dogodkov. Do novem-
bra se jih bo tako na 14 različnih 
lokacijah zvrstilo kar 28. Skoznje 
bodo ustvarjalci programa pred-
stavili Rudolfa Maistra kot pesni-
ka, slikarja, bibliofila in seveda kot 
generala.    
Ob Mestni občini Maribor so iz-
vajalci programa še Domovinsko 
društvo generala Rudolfa Maistra 
Maribor, Zveza društev general 

Maister, Muzej NO Maribor, OŠ 
borcev za severno mejo, Voja-
šnica generala Rudolfa Maistra, 
Umetnostna galerija Maribor, 
JSKD, ZKD Maribor, Založba Pi-
vec, Aeros, Univerzitetna knjižni-
ca Maribor, Pokrajinski muzej Ma-
ribor in Zavod za turizem Maribor 
- Pohorje.
Dogodki, ki se jih bomo lahko 
udeležili v naslednjih mesecih, pa 
bodo naslednji:

Junij:
21. 6. 2018 – Manj znani Maister: 
poet in bibliofil; Odprtje razstave 
in glasbeno-literarni performans / 
Lokacija: razstavišča Univerzitetne 

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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Kolumna

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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Oddelek SHS slovenske vojske pri predoru v Podrožci

Vojna vihra včeraj – danes – nikdar več 

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



Stropnik, za videoart je poskrbel 
Stane Špegel, za scenografijo Tatja-
na Kortnik, celotna prireditev pa se 
je izjemno tekoče odvila pod skrb-
no režisersko roko Jožeta Krajnca. V 
programu so bili predstavljeni lirični 
in prozni odlomki iz del Rudolfa Ma-
istra Vojanova, Gustava Šiliha, Kaju-
ha in Iva Stropnika. V glasbenem 

programu so se prepletale ljudske 
domoljubne-morda manj poznane- 
skladbe, vojaško buditeljske korač-
nice in sijajne priredbe Avsenikovih 
melodij Big band Voxa s solistom 
kitaristom Igorjem Bezgetom.
Vse povabljene udeležence pro-
slave smo organizatorji povabili 
na vojaško malico v objekt Gau-

deamus, kamor so nam pot kazale 
plameneče bakle. Pred osrednjim 
visokošolskim velenjskim objek-
tom je simbolično gorel pozdrav-
ni ogenj. V spomin in vzpodbudo 
vsem Slovencem: da ne smemo 
ostati brez trdne volje, zavzetosti 
in domoljubja, ko gre za naše sku-
pne nacionalne interese!
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G las Rudolfa Maistra povezuje. 
Poziva nas, da se dvignemo 

nad malenkostna razlikovanja, da vi-
dimo širšo sliko in presežemo stare 
zamere. Državni praznik, ki je po-
svečen našemu velikemu rojaku, 
generalu, pesniku, smo s slovesno-
stjo obeležili tudi v občini Kamnik. 
Tokratni slavnostni govornik je bil 
župan Občine Kamnik Marjan Ša-
rec, zbrane pa je ob tej priložnosti 
nagovoril tudi predsednik Zveze 
društev general Maister mag. Mi-
lan Lovrenčič. Podeljena so bila 
tudi spominska priznanja za zasluge 
pri ohranjanju spomina, sporočilno-
sti in veličine generala Rudolfa Mai-
stra in njegovih borcev. 
Namenu in pomenu spominu veli-
kega Slovenca, kamniškega rojaka, 
zglednega domoljuba, generala in 
pesnika smo se s polaganjem ven-
cev sprva poklonili v preddverju ob-
činske stavbe in pri spomeniku Ru-

Janja Zorman Macura

dolfa Maistra na Trgu talcev. Župan 
Marjan Šarec je skupaj s predsedni-
kom Zveze društev general Maister 
mag. Milanom Lovrenčičem, pred-
sednikom Društva general Maister 
Kamnik Ivanom Miroslavom Se-
kavčnikom in drugimi predsedniki 
veteranskih in domoljubnih organi-
zacij Občine Kamnik ob prisotno-
sti zastavonoš ter ob zvokih učen-
cev Glasbene šole Kamnik spomnil 
na to, da je biti vojak velika odgo-
vornost. Biti pogumen general in 
odločati o usodi ljudi, zemlje, do-
movine pa je izjemna čast, ki doleti 
le peščico ljudi.
Zdravljici in pesmi Slovenec sem v iz-
vedbi Kvarteta Krt so v polni dvorani 
Doma kulture Kamnik med drugim 
prisluhnili vnuk generala Rudolfa 
Maistra Borut Maister, poslanca Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije 
mag. Julijana Bizjak Mlakar in mag. 
Matej Tonin, predstavniki Slovenske 

vojske, predsednik Zveze društev 
general Maister mag. Milan Lovren-
čič, župan Mestne občine Maribor 
dr. Andrej Fištravec, podžupan Ob-
čine Kamnik Matej Slapar, občinske 
svetnice in svetniki, predsedniki, 
člani in zastavonoše domoljubnih in 
veteranskih organizacij na lokalni in 
državni ravni, direktorji javnih zavo-
dov in državnih ustanov, častna ob-
čana Občine Kamnik dr. Aleksandar 
Doplihar in Janez Majcenovič ter 
današnji dobitniki Maistrovih pri-
znanj.
Zveza društev general Maister 
združuje vse, ki še slišijo Maistrov 
glas in ponosno sledijo njegovi 
ideji, je v pozdravnem nagovoru 
poudaril predsednik mag. Milan Lo-
vrenčič: »Delujemo v proučevanju, 
negovanju in poučevanju zgodovin-
skih dogodkov, pomembnih za ra-
zvoj in obstoj slovenskega naroda, 
kakor tudi pomembnih osebnosti, 
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ki so bile realizatorji velikih do-
sežkov, pomembnih za slovensko 
identiteto. Eden najpomembnejših 
zgodovinskih dogodkov je vseka-
kor obramba Maribora in velikega 
dela Štajerske, brez katere si ne 
moremo predstavljati nastanka slo-
venske države, ter realizatorja tega, 
generala Rudolfa Maistra s svojimi 
borci. Mag. Lovrenčič je v nadalje-
vanju opisal delovanje Zveze dru-
štev in svoje misli sklenil z beseda-
mi: Čestitam nagrajencem, Občini 
Kamnik pa se zahvaljujem za vzor-
no obeležitev državnega praznika, 
dneva generala Maistra. Zato iz-
koriščam to priložnost, da vam is-
kreno čestitam, z željo, da bo naše 
sodelovanje tudi v prihodnje tako 
sporočilno in slovesno kot doslej. 
Hvala vam! Naj za vedno v nas živi 
in deluje sporočilnost generala 
Maistra in njegovih borcev v dob-
robit Republiki Sloveniji.«
Slavnostni govornik, župan Občine 
Kamnik Marjan Šarec, pa je ob slo-
vesnosti dejal: »Spoštovani gostje, 
cenjeni dobitniki priznanj, spoštova-
ne občanke in občani, praznujemo 
dan Rudolfa Maistra kot spomin na 
prelomne dogodke novembra 1918.  
Pravkar končana svetovna vojna je 
povzročila konec do tedaj znane 

evropske ureditve. Zemljevid Evro-
pe se je začel spreminjati, avstrijska 
ječa narodov pod vodstvom Habs-
buržanov je razpadala na celi črti. 
Ko se odprejo vrata ječe in stražar-
jev ni več, jetniki začutijo priložnost 
zase. Tak čas je bil novembra 1918. 
Slovenci smo dobili priložnost in vse 
je slonelo na odločitvi enega moža, 
ki je imel pogum in je začutil zgo-
dovinski trenutek. Bilo je »zdaj ali 
nikoli«. Mariborski nemški občinski 
svet je razglasil Maribor z okolico za 
del nemške Avstrije. Takrat je Rudolf 
Maister izjavil, da tega ne priznava 
in razglasil ozemlje za posest države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kot do-
ber vojaški strateg je zaigral na karto 
presenečenja in z bliskovito akcijo 
razorožil Schutzwehr oziroma Zele-
no gardo. Izvedel je mobilizacijo in 
pod orožje zbral 4000 mož, pripra-
vljenih braniti slovensko ozemlje.
To je bila pravzaprav prva sloven-
ska vojska, kateri se je poveljevalo 
slovensko, Maistru pa so podelili 
čin generala. 20. novembra 1918 
so ustanovili mariborski pešpolk. Z 
njim je nastala prva redna slovenska 
vojska s slovenskimi častniki in slo-
venskim poveljevanjem. 23. novem-
bra 1918 je ob 4. uri zjutraj Maister 
prehitel Nemce in razorožil zeleno 

gardo. 27. novembra 1918 so Ma-
istrove enote zasedle Špilje, nato 
pa še Radgono, Cmurek, Lučane, 
Radlje (Marenberg) in Muto. Mal-
gajeva skupina iz Celja je zasedla 
Mežiško dolino, nato pa Pliberk in 
Velikovec. Enota iz Ljubljane je zase-
dla Dravograd, Labot in Šentpavel. 
Vojaška akcija je potekala skladno 
s pogodbo, ki sta jo 27. novembra 
1918 podpisala polkovnik Rudolf 
Passy in general Rudolf Maister. Ta 
je določala, da lahko slovenske čete 
zasedejo kraje ob narodnostni meji, 
od Radgone do Šmohorja v Ziljski 
dolini na Koroškem. Te pogodbe 
nista priznali deželni vladi Štajerske 
in Koroške, pa tudi Narodna vlada v 
Ljubljani ne. 14. januarja 1919 je pri-
šlo do bojev štajerskega obmejnega 
poveljstva pri Lučanah, 4. februarja 
1919 pa v Radgoni. 13. februarja je 
bilo podpisano premirje. 27. januar-
ja 1919 je prišla v Maribor ameriška 
vojaška delegacija pod vodstvom 
podpolkovnika Shermana Milesa. 
Z generalom Maistrom so se po-
govarjali o določitvi meja. O novih 
mejah je odločal Vrhovni svet (ZDA, 
Velika Britanija, Francija, Italija, Ja-
ponska) prvič februarja 1919. Dolo-
čil je obstoječo mejo na Štajerskem, 
priključitev Mežiške doline k jugo-
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slovanski državi ter plebiscitni coni 
na Koroškem. Konec maja 1919 se 
je začela jugoslovanska ofenziva na 
Koroškem. 
General Maister je skupaj s srbskimi 
častniki uspešno vodil labotski od-
red in po zmagi prevzel poveljstvo 
koroškega obmejnega poveljstva v 
coni A plebiscitnega ozemlja. 18. 
septembra 1919 se je moral Maister 
skupaj s svojimi policijskimi silami 
umakniti iz cone, ker bi lahko vpli-
val na rezultat plebiscita 10. oktobra 
1920. Uspešni poveljnik in osvobo-
ditelj severne meje in Maribora se 
je razočaran vrnil v Maribor in se 
vključil v delo oblastnega odbora 
Narodne odbrane. Postal je tudi po-
veljnik Maribora. Od leta 1921 do 
leta 1923 je bil predsednik komisije 
za razmejitev z Italijo. Leta 1923 so 
ga prisilno upokojili kot divizijskega 
generala in ga odlikovali z redom 
belega orla z mečem III. stopnje.«
»Rudolf Maister je bil pravi človek 
na pravem mestu ob pravem času. 
Pokazal je, da Slovenci nikakor ni-
smo samo »za hlapce rojeni in za 
hlapce vzgojeni«, kot lahko beremo 
pri Cankarju, temveč znamo in zmo-
remo, če imamo voljo in pogum. Ni 
bil skromen v svojih ambicijah in ni 
čakal na to, kaj bo, temveč je zavrgel 

slovensko skromnost, ki meji na udi-
njanje drugim in izvedel sveto nalo-
go ohranitve slovenskega ozemlja. 
Ko ga je politika izločila iz igre, se je 
pokazala kratkovidnost, ki je zapra-
vila možnost priključitve Celovca z 
okolico. Praznik Rudolfa Maistra ni 
samo obujanje preteklosti, temveč 
je predvsem nauk za današnji čas. 
Nagovarja nas, če le želimo slišati 
sporočilo. Namreč, veliko napako 
delata tako posameznik kot narod, 
če mislita, da bo kdo drug opravil 
delo. Kdor se zanaša na druge in ne 
na lastne sile, je obsojen na drobti-
nice z mize velikih. Rudolf Maister 
je čisto nasprotje politikantov in 
mečkačev, ki ne vidijo dlje od svo-
jega lastnega interesa. Glasni so v 
prepričanju, da je nekaj treba storiti, 
to je pa tudi vse. Znajo z besedami, 
z dejanji ne, to bi morali storiti drugi 
namesto njih. Je danes politika kaj 
drugačna od tiste, ki je onemogoča-
la Rudolfa Maistra? Imamo zastarelo 
infrastrukturo, neurejeno zdravstvo, 
projekte, ki čakajo leta in leta zaradi 
samovolje uradnikov. Pogovarjamo 
se o drugem tiru, a to je kaplja v 
morje proti celotni železniški infra-
strukturi, ki potrebuje obnovo. Kar 
ni uspelo različnim okupatorjem, si 
velikokrat povzročamo sami s svojo 
neučinkovito zakonodajo, ki meji na 

norost. Ko človek pove, kaj je treba 
spremeniti, sliši, da so to že dvajset 
let stari predlogi. Seveda, saj ravno 
to je bistvo vsega. Da se dvajset let 
ne premakne od predloga do reali-
zacije. Videti je, da uživamo v svo-
ji nerealizaciji in pri tem tarnamo, 
kako si je še vsak polomil zobe na 
tem in tem področju. Vsi to vemo, a 
še kar rinemo naprej po istih vzorcih 
na ravni posvetov, okroglih miz, vizij 
in dragih strategij tja do leta 2050, 
ne vemo pa niti, kaj bo leta 2018. 
Povrhu vsega so tovrstne vizije in 
strategije predpisane z zakoni, da 
ja ne bo kdo ob zaslužek s svojim 
prodajanjem megle. 
Zakaj je treba kupovati opremo prek 
posrednikov in ne neposredno? Za-
kaj plačujemo elaborate, ki ničemur 
ne služijo? Zakaj imamo uzako-
njeno metanje hrane proč? Zakaj 
ustvarjamo sterilno okolje v vrtcih in 
šolah, iz otrok pa delamo opravilno 
nesposobne ljudi? Zakaj inšpekcije 
nimajo moči? Teh, ključnih vprašanj, 
je še veliko in preveč.  Čas bo, da jih 
uravnotežimo z odgovori. Vodenje 
je razpršeno, posledično pa tudi od-
govornost. Vsak kuhar nekaj doda v 
jed, na koncu pa je neužitna, odgo-
voren ni nihče, pojesti pa jo mora 
nekdo drug. Če bi Rudolf Maister 
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deloval po takšnih zakonih in nače-
lih, bi najbrž težko kaj naredil, saj bi 
bili že prej del Avstrije, kot narod pa 
bi izginili. O lastni državi bi lahko 
samo sanjali. Uspešni bomo takrat, 
ko bo delo vrednota, ko bo cenjen 
tisti, ki je v življenju kaj ustvaril, iz-
boljšal in s tem skupnosti omogočil 
lepše življenje. Napredek in razvoj 
je mogoče doseči le s trdim delom 
in nikakorne prek no
i. Rešitve so zelo preproste, če jih 
želimo videti in uresničiti. Vsak za-
kon je mogoče napisati tako, da 
omogoča dostojno življenje, vendar 
ga je treba tudi izvajati. Nihče ne bo 
naredil čudeža sam, premik je mo-
goč le s skupnimi močmi. A najprej 
je potreben premik v miselnosti.«
»Spoštovani, v Kamniku se leto zač-
ne in konča z Rudolfom Maistrom, 
saj marca praznujemo obletnico 
njegovega rojstva kot praznik obči-
ne, danes pa njegovo dejanje posta-
vitve temeljev slovenski državnosti. 
Kamnik in Maribor sta tako neločlji-
vo povezana in obe mesti se pono-
sno imenujeta Maistrovo mesto. Na 
Maistra so ponosni tudi v Slovenski 
vojski, saj jim daje navdih za služe-

nje domovini. Pa še en podatek sodi 
k današnjemu dnevu. Letos nam je 
uspelo od župnije odkupiti preostali 
del pritličja generalove rojstne hiše 
površine 74 kvadratnih metrov, tako 
je zdaj občina lastnica celotnega 
pritličja. V ponedeljek so se začela 
dela, ki bodo kmalu končana. Ma-
istrova rojstna hiša bo še v večjem 
obsegu kraj dogajanja in ohranjanja 
spomina. Na koncu iskreno česti-
tam dobitnikom priznanj, saj so s 
svojim delom prispevali k priznava-
nju Rudolfa Maistra kot narodnega 
junaka, ki ne deli, temveč združuje. 
Vsem vam pa čestitam za današnji 
praznik, naj postane še bolj prepo-
znan v javnosti. Hvala.«
Soustvarjamo našo prihodnost, se 
razvijamo, povezujemo. Občina 
Kamnik, Zveza društev general Ma-
ister in Mestna občina Maribor so 
te tri besede združile s podpisom li-
stine tripartitnega dogovora o po-
deljevanju spominskega priznanja 
generala Rudolfa Maistra. Priznanja 
so bila letos podeljena v Kamniku, 
naslednje leto pa jih bodo podelili v 
Mariboru. Tovrstna dejanja spremi-
njajo svet in mi smo storili prvi korak 

k temelju uspešne gradnje povezo-
vanja na lokalni in državni ravni. V 
čast generalu, v čast domovini. Nji-
ma v čast so se z opaženim delom 
in dosežki trudili tudi današnji dobi-
tniki priznanj, ki so jih iz rok župa-
na Občine Kamnik Marjana Šarca, 
predsednika Zveze društev gene-
ral Maister mag. Milana Lovrenči-
ča in župana Mestne občine Mari-
bor dr. Andreja Fištravca prejeli:
Anton Tone Smolnikar, Emil Štern 
in 3. program Radia Slovenije, pro-
gram Ars. 
Rudolf Maister je bil poseben še v 
nečem; v sebi je združil vojaka in 
umetnika ter vsakemu dal svoj pro-
stor. Tudi mi smo danes prostor 
prepustili umetnikom in kulturne-
mu programu v izvedbi Kvarteta 
Krt, sopranistke Ane Plahutnik ob 
glasbeni spremljavi Darje Mlakar 
Maležič, plesalke Tine Habun, reci-
tatorjev Gledališke skupine Rudol-
fi in učencev Glasbene šole Kamnik. 
Vezna beseda je pripadala Barbari 
Božič, za pogostitev po slovesno-
sti pa so poskrbele marljive člani-
ce Društva podeželskih žena Tuhinj-
ska dolina.
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P red stavbo Ministrstva za 
obrambo RS in spomenikom 

generala Maistra je 23. novembra 
2017 potekala slovesnost, na kateri 
smo skupaj z MO RS in MO Ljublja-
na položili vence.  

Rudolf Pfajfar

Slovesnost pred spomenikom generala Maistra!

Sledil je sprejem v počastitev dr-
žavnega praznika dneva genera-
la Maistra v prostorih ministrstva, 
kjer sta v pozdravnem nagovoru 
spregovorila ministrica Andreja 
Katič in predsednik ZDGM mag. 

Milan Lovrenčič.
Društvo generala Maistra Ljublja-
na je skupaj z MO Ljubljana po-
ložila venec tudi pri spomeniku 
generala Maistra na Trgu OF v 
Ljubljani.
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Predsedniška palača ob dnevu Rudolfa Maistra  
odprla vrata obiskovalcem
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Vpredsedniški palači so ob 
letošnjem državnem pra-

zniku, dnevu Rudolfa Maistra, 
odprli vrata obiskovalcem. 
Sprejel jih je predsednik repu-
blike Borut Pahor, ob tem pa 
v nagovoru spomnil na pre-
lomne dogodke v prejšnjem 
stoletju, ki so povezani s pra-
znikom. Pred palačo je bila, 
kot običajno v čast prazniku, 
postrojena častna straža gar-
de Slovenske vojske. 
Predsednik je v nagovoru pou-
daril, da so junaška dejanja ge-
nerala Maistra in njegovih bor-
cev odločilno tlakovala pot k 
združitvi Slovencev »in da smo 
lahko uveljavili pred 26 leti tudi 
našo pravico do samostojnosti«. 
Ob tem je na prazničen dan 
vsem državljankam in državlja-
nom zaželel veliko sreče, uspe-
hov in tudi ponosa. 
Pahor je v nagovoru posebej 
izpostavil najmlajše »državljanč-

ke«. Pozval jih je, naj nikoli ne poza-
bijo, da so se morali njihovi starši in 
stari starši ter tudi generacije pred 
njimi, »zelo pogumno in vdano bo-
riti za to, da danes govorite sloven-
ski jezik, da živite v državi, v kateri 
je ta jezik uraden«. Zaželel jim je, 
da bi v miru in varnosti razvili vse 
talente.

Predsednik republike je obisko-
valce sprejel v spremstvu svoje 
partnerke Tanje Pečar, ki je obi-
skovalcem tudi razkazala pro-
store predsednikovega urada. 
Za popestritev dneva odprtih 
vrat so poskrbeli otroci s kraj-
šim kulturnim programom.

(povzeto po STA)



Prvega decembra leta 1989 so 
organi za notranje zadeve in 

znotraj njih slovenska milica s svo-
jim znanjem, pogumom in odloč-
nostjo Slovencem vlili vero, da je 
tisočletni sen o lastni državi možna 
prihodnost.  
Pred 28 leti je Slobodan Milošević 
stopnjeval unitaristične težnje. Z 
dobro pripravljenimi in izurjenimi 
mitingaši in s prevaro, da se dogaja 
ljudstvo, je Jugoslavijo spreminjal v 
veliko Srbijo. Padli so Črna gora, Ko-
sovo, je Vojvodina. 
V Sloveniji so bili angažirani vsi orga-
ni za notranje zadeve. Kriminalistična 
služba je bila na terenu skupaj z mili-
co, državna varnost je skrbela za in-
formacije, logistika in oskrba enot na 
terenu sta bili v polni pripravljenosti, v 
Policijski akademiji so bile namešče-
ne rezervne enote milice. 
Železničarji so odpovedali prevze-
manje vseh vlakov iz drugih republik. 
Strojevodje so se odločili, da vlakov 
ne bodo vozili. V pripravljenosti so 
bili UKC Ljubljana in drugi zdravstveni 
zavodi, zapori ... Torej … Bo padla tudi 
Slovenija?
Mitingu resnice se je enotno in odloč-
no reklo NE.
Z odlično vodeno in izvedeno akcijo, 
poimenovano Sever, po kateri so po-
licijski veterani prevzeli ime, so bili za-
gotovljeni javni red, varnost in mir ter 
preprečene posledice soočenja več 
deset tisoč demonstrantov s prebival-
ci Slovenije. V akcijo je bilo vključenih 
okoli 6500 pripadnikov organov za 
notranje zadeve.
Slovenska milica je dokazala, da v Slo-
veniji veljata red in zakon in da demo-
kratizacija poteka zakonito in organi-
zirano. Zaščiteni so bili demokratični 
procesi, ki so nato omogočili demo-
kratične volitve in nastanek samostoj-
ne in neodvisne države Slovenije. 
Mitinga ni bilo, Sever je ostal in 
obstal!

V počastitev 28. obletnice akcije Se-
ver je bila v četrtek, 30. novembra 
2017, v Gledališču Park v Murski So-
boti osrednja slovesnost. Slavnostni 
govornik je bil nekdanji predsednik 
republike Milan Kučan, udeležence 
pa sta nagovorila tudi podpredsednik 
Združenja Sever Angel Vidmar in žu-
pan mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek.
Slavnostni govornik Milan Kučan je 
poudaril: »Slovenska policija je bila z 
zahtevnimi dilemami slovenskega osa-
mosvajanja soočena prej kot druge 
strukture, s katerimi je kasneje skupaj 
zavarovala plebiscitarno odločitev dr-

žavljanov Slovenije, da želimo živeti v 
samostojni in neodvisni državi sloven-
skega naroda.« Kučan je še izpostavil: 
»Proces slovenskega osamosvajanja 
ima dolge korenine. V njem je vrsta 
dogodkov, ki zaslužijo spoštovanje in 
objektivno oceno. Tudi ta (akcija Se-
ver, op. avt.)! Še zlasti, ker je bilo vo-
denje slovenske policije v pripravah 
na plebiscit, pri varovanju in izpelja-
vi njene uveljavitve ter odporu proti 
agresiji JLA v rokah številnih ljudi, ki 
so imeli ključno vlogo tudi med akcijo 
Sever«, in še: »Policija mora, tako kot 
pred 28 leti v akciji Sever, tudi danes 
ravnati skladno z zakonom.«
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Anton Pozvek, generalni sekretar ZPVD Sever

V Murski Soboti slovesno obeležili  
28. obletnico akcije Sever



nega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Celje, Občina Krško (pri-
znanje je prevzel župan Miran Stan-
ko), Občina Preddvor (priznanje je 
prevzel župan Miran Zadnikar), Jože 
ROMŠAK iz PVD Sever Gorenjska, 
Branka SMOLE, direktorica Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice in Ivan 
ŠKULJ iz PVD Sever Ljubljana. 
Pred slovesnostjo je bil v predpro-
storu grajske dvorane Soboškega 
gradu sprejem za ranjene policiste 
in za svojce padlih policistov v voj-
ni 1991. Nagovorila sta jih dr. To-
maž Čas, predsednik ZPVD Sever, 
in Marjan Fank, generalni direktor 
policije.

Slovesnost v počastitev te visoke 
obletnice je organizirala Zveza po-
licijskih veteranskih društev Sever v 
sodelovanju s Policijskim veteran-
skim društvom Sever za Pomurje. 
Pred polno dvorano so nastopili vio-
linist Miha Kavaš in vokalistka Tjaša 
Šimonka, vokalna skupina BeleTinke 
in Policijski orkester pod taktirko To-
maža Kmetiča. Program je povezo-
val Marjan Maučec.
Pomemben del današnje slovesno-
sti je bila tudi podelitev visokih pri-
znanj Združenja Sever za leto 2017. 
Statuo Sever je prejel Damjan Ren-
ko iz PVD Sever Gorenjska.

Plaketi Sever sta prejela Gojislav 
Kern iz PVD Sever Ljubljana in Janko 
Koprivnikar iz PVD Sever za Koroško.
Zlati znak SEVER so prejeli Ferdo 
Abraham iz PVD Sever za Koroško, 
Géza Czuk, predsednik društva 
POLGAROR Magyarszombatfi v 
madžarski županiji Vas, Franc Durič 
iz PVD Sever Ljubljana, Jože Kos iz 
PVD Sever Dolenjska in Bela kraji-
na, Vinko Može, nekdanji direktor 
podjetja Aerodrom Ljubljana, Franc 
Novak iz PVD Sever Ljubljana, Po-
krajinska in študijska knjižnica Mur-
ska Sobota (priznanje je prevzela di-
rektorica ga. Jasna Horvat), Božidar 
Dare Sevšek, predsednik Območ-
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Dne 25. oktobra 2017 smo se na 
Cerju ob pomniku braniteljem slo-
venske zemlje v občini Miren Ko-
stanjevica udeležili slavnostne pri-
reditve »Spomin na prihodnost«, 
ki sodi v okvir dogodkov v poča-
stitev stote obletnice konca soške 
fronte. Ob tej priložnosti so odkrili 
spominsko delo »Ples življenja in 
smrti« slovenskega slikarja Rudija 
Španzla.
Slavnostni govornik je bil predse-
dnik Državnega sveta RS mag. Mi-
tja Bervar.  
Naj spomnimo, da se je na so-
ški fronti v letih 1915/17 zvrstilo 
enajst italijanskih ofenziv s pičli-
mi uspehi ter velikimi izgubami 

Rudolf Pfajfar

Na Cerju je potekala spominska slovesnost  
ob stoti obletnici konca Soške fronte

na obeh straneh. Ker se je Avstro- 
ogrska vojska bala naslednje italijan-
ske ofenziva, ki bi lahko dokončno 
prebila fronto je skupaj z zavezniki, 
Nemci, začela načrtovati preboj v 
dolini Soče. Štiriindvajsetega okto-
bra 2017so avstro-ogrske in nemške 
enote sprožile dvanajsto soško bitko, 
znano tudi kot čudež pri Kobaridu, v 
kateri jim je uspelo prebiti italijansko 
fronto med Bovcem in Tolminom.  
V naslednjih nekaj dneh po ofenzivi 
je razpadla celotna italijanska fronta 
med Švico in Tržaškim zalivom, zara-
di česar se je morala italijanska voj-
ska umakniti na reko Piavo, kjer se je 
vzpostavila nova fronta, s tem pa je 
bilo bojev v Posočju konec.
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Domoljubje

Mamino doživljanje osamosvojitve Slovenije

V teh zadnjih decembrskih tednih se po medijih veliko govori o pomembni obletnici za našo državo. V šoli smo 
se že v nižjih razredih morali na pamet naučiti slovenske državne praznike, a šele sedaj počasi spoznavam pomen 
dveh izmed njih. Še posebej po pogovoru z mami, ki mi je zaupala svoje spomine na čas osamosvajanja Slovenije 
in mi skušala predstaviti dogodke, ki so se dogajali pred tem.
Ko je mami hodila v šolo, je bila tu država Jugoslavija z glavnim mestom Beograd. Slovenija je bila ena izmed šestih 
republik v tej državi. Republike so imele določeno samostojnost, a glavne stvari so se odločale v Beogradu. Voditelj 
Jugoslavije je bil Josip Broz Tito, ki je znal izkoristiti položaj Jugoslavije med zahodnim in vzhodnim evropskimi 
državami. V državi je bila dovoljena ena sama politična stranka – komunistična stranka podobno je bilo v mnogih 
drugih državah v vzhodni Evropi.
V Jugoslaviji so v primerjavi s temi državami živeli kar dobro. Ljudje so imeli službe, stanovanja, v trgovinah je bila 
dobra izbira, ljudje so si lahko privoščili dopust, tudi v tujino so lahko potovali ali pa hodili nakupovat. Po Titovi 
smrti leta 1980 pa so se razmere začele slabšati. Mami se še dobro spomni, kako v trgovini ni bilo praška, pa zobne 
paste, kave in podobnih stvari, kako ni bilo dovolj bencina za avtomobile in se zato niso smeli voziti vsak dan. To 
se nam sedaj zdi povsem nemogoče.
Tudi pri vodenju države Jugoslavije je bilo vedno več težav, nezadovoljstvo ljudi je raslo. Vse skupaj je pripeljalo do 
odločitve, da Slovenija stopi na samostojno pot.
Po burnih dogodkih konec osemdesetih let prejšnjega stoletja in pripravah na samostojnost je leta 1990 Slovenija, 
ki je bila še vedno del Jugoslavije, na prvih demokratičnih volitvah dobila svoje nove voditelje. Predsednik sloven-
skega predsedstva je postal Milan Kučan, predsednik skupščine France Bučar, vlado pa je sestavil Lojze Peterle. 
Začela se je pripravljati zakonodaja za samostojno Slovenijo, 23. decembra 1990 pa je potekal plebiscit o osamo-
svojitvi Slovenije. Na glasovalnem listu je bilo vprašanje: Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvi-
sna država?
Mami se spomni, da je bil to za vse zelo svečan dan. Večina ljudi je želela živeti v drugačnih, boljših razmerah. 
Predvsem pa so vsi želeli, da bi Slovenci sami odločali o svojih stvareh. Glasovanja se je udeležilo kar 93,2% voliv-
cev, za samostojnost pa jih je glasovalo več kot 88 %. Rezultati so bili s strani Franceta Bučarja uradno razglašeni 
26. decembra 1990. V spomin na ta dan imamo državni praznik: dan samostojnosti in enotnosti.
V prvi polovici leta 1991 so se vrstili prepričevanja in grožnje jugoslovanskih vodij in jugoslovanske vojske, naj 
Slovenija ostane v Jugoslaviji. A slovenski voditelji so pripravljali vse potrebno, da je Slovenija pol leta po plebiscitu 
25. junija 1991 sprejela ustavni zakon o samostojnosti. V spomin na ta dan imamo državni praznik dan državnosti. 
Naslednjega dne zvečer je bila na Trgu republike v Ljubljani velika slovesnost. Udeležila se jo je tudi moja mami. 
Spomini se, da je bila udeležba izjemna in vsi so z velikim ponosom opazovali naše voditelje in prve slovenske 
vojake. V zraku je bilo čutiti velik optimizem, vsi so se počutili povezane in ponosne na svojo odločitev za samo-
stojnost. Vsi so bili enaki – Slovenski, ki želijo, da jim bo v novi državi bolje. Kljub vsej svečanosti pa so čutili tudi 
določen strah pred jutrom. 
In res. Ko so se zjutraj zbudili, so jih pričakale vesti, da je jugoslovanska vojska s tanki odšla iz vojašnic. Začela se je 
desetdnevna vojna za Slovenijo. Mami se spomni alarmov za zračno nevarnost in negotovosti, ko so v kleti čakali, 
kaj se bo zgodilo. Spomni se tudi tankovskih ovir na Tržaški cesti v Ljubljani in oboroženih slovenskih fantov, ki so 
bili pripravljeni za boj. Z balkona je videla tudi sestrelitev helikopterja nad Rožno dolino v Ljubljani. Pravi, da se v ti-
stem času niso povsem zavedali, kaj bi se lahko zgodilo. Šele po grozljivih posnetkih vojne na Hrvaškem in v Bosni 
jim je prišlo v zavest, da bi lahko tudi v Sloveniji doživeli kaj takega.
Na moje vprašanje, če bi se danes ponovno odločila za samostojno državo Slovenijo, je mami odgovorila z ja. 
Želela pa bi si, da bi se uresničilo več sanj, ki so jih sanjali pred petindvajsetimi leti.
Iz pogovora z mami sem se marsikaj naučila. Razumem tudi imeni dveh državnih praznikov: Dan samostojnosti in 
enotnosti ter Dan državnosti. Želim pa si, da bi se v prihodnosti uresničile še kakšne mamičine sanje izpred četrt 
stoletja. Ker poznam mami, vem da je morala imeti lepe in koristne sanje.

Petja Logar



Člani NDDGM Unec smo 17. no-
vembra 2017 pripravili tradicio-

nalno kulturno prireditev Vojanov in 
naš čas. V programu so sodelovali: 
pevski zbor Dragonarji, mladi ljudski 
pevki Maša in Tadeja in povezovalka 
Maja Malc. Slavnostni govornik je bil 
Jože Tišler, podpredsednik Zveze dru-
štev general Maister. V svojem govo-
ru je poudaril predvsem naslednje: 
»Dovolite, da v tem nagovoru posku-
sim osvetliti le nekaj ključnih zgodo-
vinskih dogodkov oz. zgodovinskih 
dejanj generala Rudolfa Maistra in 
njegovih najtesnejših sodelavcev 
v Mariboru ter o Maistrovi vlogi pri 
oblikovanju nove države južnih Slo-
vanov – zlasti Slovenije.«
Od teh dogodkov nas loči časovna 
distanca 99 let. V tem času so nasta-
li mnogi pisni prispevki avtorjev, ki 
so z generalom Maistrom sodelova-
li, prijateljevali ali bili celo v sporu z 
njim ter raziskovalci oz. zgodovinar-
ji, ki se trudijo čim bolj objektivno 
(oceniti ) ovrednotiti in razkriti deja-
nja, ki so usodno vplivala na nadalj-
nja zgodovinska obdobja do obliko-
vanja suverene Republike Slovenije.
Tudi poslanstvo naših društev, ki no-
sijo ime generala Maistra ali imena 
njegovih sodelavcev, je, da ta zgo-
dovinska dejanja dobijo v zgodovini 
slovenskega naroda in države pravo 
in objektivno zgodovinsko vrednost 
(mesto) in sporočilnost za danes 
(sedanjost) in prihodnost. Zato je 
bila naša Zveza DGM organizatori-
ca mnogih posvetov, okroglih miz, 
simpozijev in raziskav ter omogoči-
la izid več knjižnih del o življenju in 
delu generala Maistra, njegovih ož-
jih sodelavcev in borcev za severno 
mejo (knjiga o Franju Malgaju. Dr. 
Franju Rosini, monografija dr. Karla 
Verstovška…).
V času delovanja naših društev in 
Zveze je bilo postavljeno tudi več 
spomenikov in spominskih obeležij, 
ki spominjajo na pomembne zgo-
dovinske dogodke ali domoljubne 
osebnosti, ki so posvetili vsa svoja 

znanja, sposobnosti in življenja ter 
odločujoče vplivali na doseganje 
nacionalnih ciljev,
Dejanja, ki so se odvijala in vrstila s 
filmsko hitrostjo zlasti v zadnjem tro-
mesečju 1918. leta, so bila rezultat 
mednarodnega dogajanja; konec 1. 
svetovne vojne, razpad nekdaj moč-
ne države Avstro-Ogrske monarhije, 
težnje, zlasti slovanskih narodov, po 
suverenosti oz. oblikovanju svojih 
nacionalnih in bolj demokratičnih 
držav. 
Na področju Kranjske in Štajerske 
dežele pa so poleg teh mednaro-
dnih dejavnikov odločujoče vplivale 
tudi želje in cilji opredeljeni v Majni-
ški deklaraciji in spoznanja, da je za 
uresničitev teh ciljev nujna skupna 
pot z drugimi južnimi slovanskimi 
narodi. Težnje in gibanja po skupni 
državi vseh južnih Slovanov so se 
močno krepila. V Ljubljani in Zagre-
bu so bili ustanovljeni Narodni sveti 
kasnejše deželne vlade. 
Maister je o teh ciljih in poteh za nji-
hovo uresničitev razmišljal in izme-
njeval mnenja v zelo ozkem krogu 
domoljubnih prijateljev in sodelav-
cev že leta 1917, ko je bil iz Grad-
ca premeščen v Maribor. Bližal se 
je čas in razmere, ki jih je bilo treba 

pravilno in učinkovito izkoristiti. Od 
ravnanja v teh dneh je bilo odvisno, 
kje bodo prihodnje meje nastajajo-
če države. V Zagrebu in Ljubljani je 
bila 29. oktobra razglašena Država 
SHS brez oblikovanih meja, zlasti na 
jugozahodu in severovzhodu bodo-
če Slovenije. Pohotni Italijani po na-
šem in hrvaškem ozemlju so prišli s 
svojo vojsko do Vrhnike, šele posre-
dovanje energičnega srbskega ča-
stnika majorja Švabiča (povišanega 
v polkovnika in proglašen za častne-
ga meščana Ljubljane) z enoto pro-
stovoljcev jih je zaustavil in potisnil 
do Logatca. V Mariboru pa je nem-
ški mestni svet izglasoval in razglasil, 
da Maribor pripada Avstriji.
Pred prevratom je bil Maister v te-
snih stikih z mariborskimi politiki – 
domoljubi, zbranimi v Narodnem 
svetu za Štajersko. Z njimi se je pri-
pravljal na prevzem oblasti v Mari-
boru in na spodnjem Štajerskem. 
Zato je 1. novembra na začetku 
znamenitega sestanka poveljnikov 
avstrijskih vojaških enot v Mariboru 
z drznim nastopom v imenu Naro-
dnega sveta prevzel vojaško oblast 
v Mariboru in na spodnjem Štajer-
skem ter jih proglasil za jugoslovan-
sko posest. Istega dne Narodni svet 
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Karmen Petrič

Prireditev Vojanov in naš čas 



imenuje oz. poviša Maistra v čin ge-
nerala, kar je verificirala oz. potrdila 
tudi Narodna vlada SHS v Ljubljani, 
1. decembra.
Po teh dogodkih so general Maister 
in njegovi domoljubni častniki po-
spešeno oblikovali prvo slovensko 
vojsko (18. 11.), ki je imela okoli 
4000 vojakov in okoli 200 podča-
stnikov in častnikov. 23. 11. pa je 
bilo uspešno speljano najpomemb-
nejše dejanje – razorožitev nemško-
-avstrijskih enot oz. zelene garde. 
Sledilo je več pomembnih odločitev 
o mobilizaciji in umiku nemško-av-
strijskih vojaških enot iz Maribo-
ra oz. slovenskega teritorija proti 
Gradcu. Po oceni generala Maistra 
in njegovih častnikov, zlasti Malga-
ja, ki je vodil boje na Koroškem, so 
bili ustvarjeni realni pogoji, da eno-
te slovenske vojske zavzamejo velik 
del Koroške s Celovcem. Žal Naro-
dna vlada v Ljubljani, ki je računala 
na politične in diplomatske uspehe, 
za te akcije generala Maistra ni dala 
soglasja. Znana so nam žalostna do-
gajanja v naslednjih letih z rezultati 
plebiscita, razmer med 2. svetovno 
vojno, leto 1945 in položaj sloven-
ske manjšine. Slovenski narod je iz-
gubil Celovec in večji del Koroške.
Sporočilnost teh dogodkov je: go-
jiti domoljubje, enotnost naroda 
in politike ter združevati (ko gre za 
meje) moč besede in, če je treba, 
tudi meča. Vendar, ko ocenjujemo 

dejanja generala Maistra in njego-
vih domoljubnih sodelavcev – dr. 
Karla Verstovška, dr. Rosine, Udeta, 
Malgaja, Lavriča, Vaupotiča in mno-
gih borcev za severno mejo, lahko 
z velikim občudovanjem in zado-
voljstvom praznujemo praznik 23. 
novembra. 
Po premirju na Koroškem je gene-
ral Maister opravljal še nekaj odgo-
vornih dolžnosti in je za hrabro in 
uspešno delovanje prejel visoko pri-
znanje – red belega orla z meči. Po-
zitivna mnenja o generalu Maistru 
da je odločen in sposoben častnik, 
izreden pogajalec in karizmatična 
osebnost, so bila prisotna tudi v 
krogih Narodne vlade v Ljubljani in 
na dvoru v Beogradu. Ta mnenja so 
imela odločujoč vpliv, da je bil ime-
novan za predsednika jugoslovan-
skega dela Komisije za razmejitev 
z Italijo – postavitev rapalske meje. 
Že v prvi fazi odgovornega dela je 
sedež komisije iz Bleda preselil na 
Notranjsko, v grad Snežnik, v bliži-
no Unca oz. svojega posestva, ki ga 
je podedoval po svoji teti, ki je »prva 
zasejala v te kraje seme narodne za-
vesti,« kot je dejal Maister.
Iz pisne korespondence med Mai-
strom in predsednikom občinskega 
sveta Rakek je razvidno, kako zah-
tevno in naporno je bilo, zlasti zače-
tno delo komisije. Zelo veliko časa 
in napornih pogajanj ter zelo ener-
gičnih, odločnih in taktičnih nasto-

pov generala Maistra je bilo potreb-
no, da je italijanska stran pristala na 
umik italijanskih okupacijskih enot 
iz Logatca, Unca, Rakeka in okoli-
ških krajev na drugo stran rapalske 
črte. To je bilo 26. februarja 1921 – 
zgodovinski dan za ta del Notranj-
ske. Naša komisija in zlasti gen. Ma-
ister sta se morala spopadati tudi z 
interesi obmejnih veleposestnikov, 
predvsem Windischgrezi iz Planine 
in Schönurg-Waldenburgi iz Snežni-
ka, ki so zahtevali pomik rapalske 
meje v škodo Kraljevine SHS oz. 
naših krajev (namreč Italija ni ime-
la zemljiškega cenzusa). Princ Jurij 
Schönburg, lastnik iz Snežnika, zelo 
sposoben saško nemški diplomat, 
je posredoval svoje zahteve tudi s 
pomočjo italijanskega zunanjega 
ministrstva (obiskoval je Rim) sicer 
nesramno razpoložen do gen. Mai-
stra, tudi z neprimernimi in žaljivimi 
izrazi (ki jih ne bom omenjal). Na 
srečo ni uspel!
Delo in bivanje na Notranjskem je 
Maister izkoristil za obnovitev prija-
teljevanja z domačini in pogovore s 
pisateljem Matičičem ter pesniki in 
pisatelji Moderne, ki so ga prihajali 
obiskovati. Znana so prijetna sreča-
nja in pogovori z Otonom Županči-
čem, zlasti ko je slednji dopustoval v 
dvorcu Koča vas v Loški dolini
Po uspešno opravljenem delu je bil 
Maister povišan v divizijskega gene-
rala in kralj Aleksander mu je pode-
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lil naziv častni adjutant njegovega 
veličanstva kralja. Vendar izvršilna 
oblast ga je pri 50. letih upokojila. 
Več časa v manj stresnih razmerah 
mu je omogočilo, da se je posvetil 
svojim umetniško-literarnim talen-
tom in ljubezni do knjig. Zopet je 
vzplamtel poet Vojanov. 
Ko sem oblikoval vsebino tega na-
govora in brskal po pisnih virih, sem 
čutil zadovoljstvo, da gen. Maister 
in njegova sporočilnost in vrednota 
domoljubje niso bili na Notranjskem 
nikoli zamolčani. Vrednoti domolju-
bja in upora ter spomini na dejanja 
generala Maistra so spodbudno de-
lovali v času med vojnama – dejav-
nost Tigra, v času veličastne NOB, v 
gospodarski obnovi in razvoju ter v 
vojni za Slovenijo oz. v osamosvo-
jitvenem procesu - oblikovanju su-
verene Republike Slovenije. Vse to 
nas obvezuje – zlasti naše društvo 
– da v prihajajočem letu, praznovali 
bomo 100. obletnico:
• Odkrijemo spominsko obeležje 

posvečeno borcem za severno 
mejo; iz naših krajev jih je bilo oko-
li 35; 

• Organiziramo Maistrove večere 
– posvečene Maistrovim ožjim so-
delavcem;

• Posvetimo več sodelovanja z 
mladimi, s pomočjo šol in drugih 
ustreznih oblik; pridobiti srednje-
šolce ali študente za obdelavo 
teme: »General Maister in No-
tranjska«;

• Da nekoliko obogatimo in razši-
rimo že uveljavljene oblike do-
moljubnega delovanja v kulturi, 
športu in okrepimo sodelovanje z 
drugimi domoljubnimi in veteran-
skimi organizacijami in ne dovoli-
mo maličenja naše zgodovine;

• Da se pridružujemo aktivnostim 
– za oblikovanje javnega mnenja, 
zlasti ko gre za nacionalne inte-
rese; narod, poleg kulture, jezika, 
potrebuje tudi trajno gospodar-
sko uspešnost, kar zagotavlja, da 
bomo »mi na svoji zemlji gospo-
dar.« 

Spoštovani! Na stičišču romanske-
ga, germanskega in slovanskega 
sveta smo se Slovenci obdržali kot 
narod s svojim jezikom, svojo kultu-
ro, umetnostjo, gospodarstvom in 

oblikovali suvereno državo Republi-
ko Slovenijo. Postali smo zgodovin-
ski narod!
Naj živi Slovenija, naj živi spomin 
na generala Maistra in njegove so-
borce, naj se krepi iskreno domo-
ljubje!«
Ob koncu prireditve smo se z dru-
štvenimi priznanji zahvalili:
• Ludviku Palčiču in Danetu Le-

skovcu za organizacijo Maistrovih 
tekov,

• Bogdantu Urbarju za organizacijo 
in vodenje Maistrovih večerov,

• Maji Malc za vodenje prireditev v 
organizaciji NDDGM Unec,

• Đurđi Oblak za pomoč pri izvedbi 
dejavnosti v organizaciji NDDGM 
Unec ter

• Boštjanu Lončarju za materialno 
pomoč društvu.

Po prireditvi je sledilo polaganje 
cvetja k spomeniku v čast bližajoče-
ga se praznika, dneva Rudolfa Mai-
stra. Člani društva pa smo poskrbeli, 
da so se nastopajoči in obiskovalci 
v dvorani zadržali še na prijetnem 
klepetu.
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Naprej

Bratje! V Triglavu ognji gore: 
žarki kresovi, krvavi plameni,  
kakor silni meči ognjeni,  
ki jih sami arhanglji vihte. 
 
Bratje! Naša pomlad gre iz tal,  
bistra ko burja, močna ko val:  
v naša domovja se je zagnala,  
tmo' razklala, sonce skovala,  
sonce – kralja Matjaža dan. 

 
Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:  
Drava nas zove, Jadran rjove,  
vranci naj skrešejo trde podkve,  
bratje – naprej!  

Rudolf Maister - Vojanov



Spomini na slovensko osamosvojitev

25. junija Slovenci praznujemo dan državnosti. Takrat je slovenska skupščina razglasila Temeljno listino o samostoj-
nosti in neodvisnosti Slovenije, zvečer istega dne, torej 25. 6. 1991, pa je na Trgu republike v Ljubljani sledila slovesna 
razglasitev samostojnosti. In kako je prišlo do tega pomembnega koraka za slovenski narod?
Slovenija je bila po 2. Svetovni vojni del večje države – Jugoslavije, v kateri smo bili vsi narodi enakopravni. Predse-
dnik je bil Josip Broz Tito, ki je bil menda karizmatična oseba. Po njegovi smrti pa so se začela med narodi pojavljati 
nesoglasja. Slovenija je postajala vedno bolj napredna, zato je leta 1987 skupina slovenskih izobražencev v Novi reviji 
objavila ideje o suverenosti slovenskega naroda. Jugoslovanski politiki so bili odločno proti odcepitvi Slovenije, to pa 
je Slovence samo »podžgalo«.
Tako se je 23. 12. 1990 zgodil referendum, na katerem so se Slovenci odločali, ali bo Slovenija samostojna država ali 
ne. Tisti dan je bil nabit s čustvi in tudi mamina družina je tako kot večina drugih, nestrpno čakala na pričakovani izid 
– Slovenija naj se osamosvoji.
Pokale so petarde in ljudje so se veselili.
Dva dni po razglasitvi samostojnosti (27. 6. 1991) sta veselje zamenjala panika in jok, saj je novonastalo državo napa-
dla jugoslovanska vojska. Na Koroškem so potekali hudi boji med sovražno jugoslovansko vojsko in slovensko TO ter 
policijo. Prebivalce (tudi mamo) je bilo zelo strah, ker so hiše preletavala letala. V Dravogradu in na mejnem prehodu 
Holmec pa se je njen sorodnik iz oči in oči srečal z mladimi, prestrašenimi jugoslovanskimi vojaki. Na žalost so bile 
žrtve na obeh straneh. Po desetih dneh vojne se je sovražnik umaknil iz Slovenije. Ljudje so si oddahnili in začeli 
uživati v svobodni državi.
Od takrat je minilo 25 let in marsikdo se danes ne bi več odločil za isti korak, ker se je izpolnilo premalo obljub o 
boljšem življenju.

Lea Žilavec

Spisi o osamosvojitvi Slovenije so nastali pri 
Državljanski in domovinski kulturi ter etiki 
pod mentorstvom Sonje Bregar Mazzini in 
Tatjane Kreč.
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Domoljubje

Malgaj trka

Ko majski ave 
zapoje v guštanjske dobrave, 
izgloda se iz večnih ur, 
zapušča tesni svoj Šentjur 
in hodi gor v koroški kraj 
in trka v okenca skrivaj: 
O, jaz ne spim, le čakam čas 
in čakam vas, 
da gremo skupaj čez Šentvid 
med brate našo Zilo pit.  

Rudolf Maister - Vojanov

Naši mejniki 

Mladi! Da ste pripravljeni: 
meča ne dajte nikoli iz desnice, 
naše pravice nikoli iz zenice! 
Vranec naj zoblje osedlan, 
da se kot strela zaprašite 
in prevalite lažnike kamnite, 
ko se ukreše – vaš dan. 
 
Bratje stražarji – pozdravljeni!  

Rudolf Maister - Vojanov
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… in Štupičeva vila 90 let pozneje. (arhiv Marjana Toša) 

Štupičeva vila na Zavrhu okoli leta 1927 

Iz dela društev in zveze

N a Zavrhu v Slovenskih goricah 
so že leta 1961 ustanovili Tu-

ristično društvo in ga poimenovali 
po generalu Maistru. Leta 1963 so 
Maistru v čast zgradili razgledni 
stolp in ob njem odkrili spominsko 
ploščo. Od leta 1985 se vsako jesen 
na Zavrhu odvijajo Maistrove spo-
minske prireditve. Leta 1986 so na 
Zavrhu v nekdanji Štupičevi vili od-
prli Maistrovo spominsko sobo, leta 
1988 pa je takratna občina Lenart 
podelila Zvezi prostovoljcev borcev 
za severno mejo 1918–1919 domi-
cil občine Lenart. V okviru završkih 
Maistrovih prireditev so od leta 
1991 predstavili številne zaslužne 
lenarške rojake in zveste Maistrove 
podpornike v Lenartu in bližnjem 
Mariboru. Posebne pozornosti sta 
bila deležna dr. Milan Gorišek in dr. 
Franjo Rosina. Predstavili so tudi dva 
znana lenarška Maistrova sodobni-
ka in podpornika, notarja Frana Štu-
pico in sodnika dr. Ožbalta Ilauniga 
ter ožji krog njunih sodelavcev.   
Sredi 80. let prejšnjega stoletja se je 
začelo pravo gibanje za priznanje 
Maistrovega dela in njegovih zaslug 
za Slovenijo; čeprav je bil Zavrh ne-
kako na obrobju tega dogajanja, je 
v njem odigral vidno in odločilno 
vlogo. Ob dnevu Rudolfa Maistra so 
tudi letos pripravili spominski dogo-
dek s kulturnim programom. Položili 
so venec h kipu generala Maistra na 
pročelju završkega doma kulture in 
prisluhnili strokovnemu predavanju 
prof. Aleša Ariha o tem, ali si Maister 
zasluži spomenik. Na Zavrhu dvo-
mov o tem nikoli ni bilo. Sicer pa je 
občina Lenart že pred časom odku-
pila nekdanjo Štupičevo vilo, v kateri 

Dr. Marjan Toš

Maister po Maistru

je bil Maister trikrat gost pri notarju 
Štupici. V njej bodo po temeljiti ob-
novi odprli stalno postavitev Maister 
po Maistru – Obrazi Zavrha. Načr-

tujejo, da bo svečano odprtje ob-
novljene vile in muzejske postavitve 
prihodnje leto, ob stoletnici bojev za 
severno mejo.
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M aister je bil, je in bo obraz, ki je 
dobesedno vklesan v sloven-

sko zgodovino, velika in karizmatič-
na zgodovinska osebnost. Njegove 
podobe, kipi in poezija poosebljajo 
vojaka, pesnika in vojskovodjo iz ne 
tako davnih dni slovenske zgodovi-
ne. Niti okroglih sto let še ni mini-
lo od njegovih vizionarskih potez, 
pa je vendarle postal nezamenljiva 
vrednota slovenske nacionalne sa-
mobitnosti in zgodovine. Vse nje-
gove podobe, predvsem pa odloč-
na in včasih tudi tvegana dejanja, 
predstavljajo njegovo vizionarstvo, 
odločnost in pogum, kar močno po-
grešamo v današnjem času narodne 
omahljivosti, evropske ponižnosti 
in politične razklanosti slovenskega 
naroda. Maister je na Štajerskem 
znal povezati vse domoljubne ro-
jake v obrambi slovenstva, in to v 
politično izjemno občutljivih časih, 
ko je po koncu prve svetovne vojne 
razpadala črno-žolta monarhija in je 
usoda Slovencev visela v zraku. Do-
besedno!   
Njegove poteze so bile večkrat kri-
tizirane s strani Narodnega sveta v 
Ljubljani. A tega se ni ustrašil – in 
tudi zaradi tega je najbrž njegov 
uporniški duh, prežet z narodno 
zavestjo, dajal upanje ljudem tudi 
med drugo svetovno vojno, ko so 
bili Slovenci v okupirani slovenski 
Štajerski podvrženi popolnemu 
raznarodovanju, entocidu in celo 
genocidu. Maistrovo uporništvo je 
takrat v zatrtih ljudeh prebujalo duh 
upora, in kar je tudi pomembno – 
na Štajesrkem ni podprlo nobene 
narodne izdaje ali kolaboracije. 
Veliko Maistrovih borcev se je pri-
družilo slovenskim partizanom ali 
narodnoosvobodilnemu gibanju. 
Če v prevratnih letih 1918/1919 
ne bi bilo njega, predvsem pa nje-
govih soborcev – prostovoljcev in 
tudi zvestih podpornikov v Naro-
dnem svetu za Štajersko (Versto-

Dr. Marjan Toš

Rudolf Maister - drzni general s sabljo, peresom, čopičem 
in z vizijo, aktualno tudi za današnji čas

všek, Rosina, Voglar in drugi ...),  
se tudi partizani ne bi imeli za kaj 
boriti in ne bi bilo današnje Sloveni-
je v mejah samostojne države. Zato 
lahko toliko bolje razumemo Mai-
strovo večno bolečino zaradi izgube 
Koroške; če bi Maistra poslušali in 
pravočasno podprli njegove vojaške 
posege na Koroškem, plebiscit ne bi 
propadel. Rudolf Maister, vojak, voj-
skovodja, general in tudi nežni poet 
- predstavlja enega od treh stebrov 
slovenskega uporništva 20. stoletja. 
In to zelo trdnega, na katerem sloni-
ta kasnejša dva, to je narodnoosvo-
bodilni boj z odporom proti nacifa-
šizmu 1941–1945 in seveda boj za 
samostojno Slovenijo 1990–1991. V 
vojni za Slovenijo je bilo Maistrovo 
uporništvo eno od navdihov sloven-
skih braniteljev domovine in mlade 
države. Zato je vreden dostojnega 
javnega in zgodovinskega spomina. 
Najbolj iskreno in neomadeževano 
je (sicer še vedno ne zadostno) spo-
minjanje nanj med mladimi po šo-
lah. Žal pa se včasih pozablja na nje-
gove vojake - prostovoljce in tesne 
sodelavce v Narodnem svetu za Šta-
jersko v Mariboru. Še zlasti njegove 
desne roke, dr. Franja Rosine, ki je 
pomagal ustvarjati materialne po-
goje za izvedbo Maistrovih vojaških 
potez v prevratnih letih 1918/1919. 
Maister je svoje vojake in častnike, 
s katerimi je nedvomno oblikoval 
prvo Slovensko vojsko, spoštoval, ti 
pa so mu neizmerno zaupali zaradi 
njegove velike korektnosti in pošte-
nosti. Bil je enak med enakimi, celo 
jedel je rad iz istega kotla kot običaj-
ni vojaki. Zato so bili vojaki na svoje-
ga poveljnika močno navezani in so 
se ga s hvaležnostjo spominjali tudi 
po njegovi smrti leta 1934. Bil je in 
ostal njihov general, za katerega so 
bili pripravljeni žrtvovati vse, saj so 
verjeli v njegovo vojaško znanje in 
predvsem v nacionalne ideale, ki jih 
je poosebljal.

Najbrž se lahko in moramo stri-
njati z nesporno zgodovinsko 
resnico, da je general Rudolf 
Maister kljub temu, da ni bil av-
tor kakšnega pomembnega na-
rodnopolitičnega programa za 
Slovenijo v pisani besedi, s svoji-
mi dejanji, pogumom in vizionar-
stvom velika zgodovinska oseb-
nost, vtkana v slovensko narodno 
bit. Njegova dejanja, odločnost 
in vojaška drznost so odlike ve-
likega človeka, ki se ni le izka-
zal, pač pa tudi potrdil kot mož, 
sposoben za odločilna dejanja 
po koncu prve svetovne vojne. 
Postavil je enega od stebrov slo-
venskega uporništva 20. stoletja. 
Brez njega in njegovih soborcev 
ter sodelavcev ne bi bilo obliko-
vanja Slovenije kot nove državne 
tvorbe leta 1991. Takrat z zelo ja-
snim pogledom – uprtim v priho-
dnost slovenske države. In kakšen 
je ta pogled danes? Zdi se, da je 
povsem negotov, brez prave vizi-
je, vse preveč zazrt v preteklost 
in prežet z ostanki nekdanjiega 
»kulturnega boja« iz konca 30. 
let minulega stoletja. Zato imajo 
najbolj prav mladi, ki so nas tudi 
ob letošnjem Maistrovem dnevu 
v marsikaterem okolju opozo-
rili, da »naj stopimo skupaj in si 
priskočimo na pomoč za rešitev 
Slovenije«. Maister bi jim pritrdil, 
saj se z zdajšnjo mlahavostjo, kle-
čeplazenjem pred Evropo, z naro-
dno razklanostjo in omahljivostjo 
ne bi strinjal. Znova bi potegnil 
sabljo – in iskreni domoljubi bi 
mu šli naproti. Teh pa je še vedno 
veliko, veliko več kot onih, ki mu 
njegova drzna dejanja zamerijo, 
saj naj bi bila v škodo ekonom-
skim interesom in položaju, ki bi 
bil za Slovence v sosednji avstrij-
ski državi bojda mnogo boljši. 
Razumi, kdor more, a tudi to je 
del demokracije.
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Martina Horvat

S lovenjegoriško društvo General 
Maister iz Polenšaka je v soboto, 

24. junija, na predvečer dneva držav-
nosti in v sklopu občinskega prazni-
ka občine Dornava na Polenšaku or-
ganiziralo  3. tradicionalno prireditev 
»Petje slovenskih pesmi pod lipo«.

Prireditev je potekala v parku pred 
župnijsko cerkvijo, pod mogočno 
lipo, ki nas jev toplem junijskem ve-
čeru velikodušno vzela pod svojo 
senco, in ob kipcu velikega Sloven-
ca, umetnika, vojaka in domoljuba 
generala Rudolfa Maistra.

K sodelovanju smo povabili vse 
pevske sestave, ki delujejo na ob-
močju občine; na veliko veselje 
vseh nas se je vabilu odzvalo šest 
skupin: Moški kvartet Polenšak, 
učenci OŠ Dornava, mešani cer-
kveni pevski zbor Magnificat iz 
Polenšaka, ženska vokalna skupi-
na Enigma iz Dornave, moški ok-
tet iz Dornave in ljudski pevci DU 
Polenšak.

Znova smo si rekli: »Zakaj bi po-
zabili, od kod smo, kdo smo in kaj 
smo?« Skupaj smo zapeli slovensko 
pesem in vsem prisotnim povedali, 
da smo Slovenci.

Vsaka od sodelujočih skupin je za-

  3. tradicionalna prireditev 
 »Petje slovenskih pesmi pod lipo« na Polenšaku

pela dve pesmi, med njimi so bile 
predvsem slovenske ljudske, nekaj 
pa tudi priredb slovenskih popevk. 
Na koncu smo združeni pevci za-
peli še Ipavčevo Slovenec sem, t. i. 
Maistrovo himno.

Vse prisotne je nagovoril predse-
dnik društva gospod Jože Hojnik, 
ki je na prireditvi podelil tudi za-
hvale za sodelovanje in organiza-
cijo osrednje državne proslave ob 
dnevu generala Maistra, ki je bila 
lani novembra v Dornavi.

S prireditvijo smo na Polenšaku 
znova skušali ozavestiti dvoje: pri-

padnost domačemu kraju in do-
movini. Dokazali smo, da se tega 
zavedamo. Združili smo domačo 
besedo s pesmijo in tako čisto pre-
prosto pokazali, da sredi majhne 
gričevnate vasi ljudje znajo ceniti 
in spoštovati tisto, kar imajo.

Prepričana sem, da je bil Rudolf 
Maister najprej umetnik, šele po-
tem vojak.

Umetnost te naredi močnega, ču-
tečega, odgovornega, nauči te 
opazovanja lepot narave, v usta 
ti položi prijazne besede. In to je 
DOMOLJUBJE.
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L etošnje „babje poletje“ s pre-
senetljivo visokimi temperatu-

rami za oktober in obilo sonca je 
bilo več kot dobrodošlo za mnoga 
opravila, za sprehode v naravo ali 
za sproščena druženja na prostem.
Tako je bilo tudi v nedeljo, 15. okto-
bra, ko je prireditveni prostor med 
Turističnim in Gasilsko - kulturnim 
domom na Polenšaku zaživel v 
športnem in družabnem duhu; po-
tekale so namreč že osme tradici-
onalne društvene igre.
Tokrat je igre organiziralo Turistič-
no društvo Polenšak, sodelovali 
pa so še: PGD Polenšak, Društvo 
Oltaimer Polenšak, DU Polenšak, 
Slovenjegoriško društvo General 
Maister Polenšak, RK Polenšak, 
sekcija kolesarji TD Polenšak, ŠD 
Polenšak in Lovska družina Dor-
nava-Polenšak. 
Ob 10. uri so se na prireditvenem 
prostoru zbrali kolesarji sekcije TD 
Polenšak, ki so se podali na dobrih 
35 km dolgo traso, ki jih je med 

8. tradicionalne društvene igre na Polenšaku
Martina Horvat

drugim vodila skozi Savce v občini 
Sveti Tomaž, kjer so si kolesarji vo-
deno ogledali rojstno hišo dr. Stanka 
Cajnkarja, slovenskega duhovnika, 
dramatika, pisatelja, urednika in ese-
jista, nato pa pot nadaljevali po ob-
čini Ormož in nazaj do Polenšaka.
Igre so se začele ob 14. uri.
Vsako od društev je pripravilo svo-
jo igro, a v njej ni sodelovalo; bilo 
je le pravičen razsodnik in opa-
zovalec. Vsako leto so igre bolj 
izvirne, nekatera društva jih pove-
zujejo s svojim poslanstvom. Tako 
so npr. člani Turističnega društva 
pripravili igro prenos koruznega 
klasja z loparjem, s katerim se v 
krušno peč daje kruh ali gibanica, 
lovci so predstavili igro hitrostno 
razstavljanje in čiščenje lovske pu-
ške, gasilci pa igro ciljanje tarče z 
vedrovko (brentačo) .
Letos je bil velik poudarek na dru-
ženju, veliko manj na tekmovalno-
sti. Pomembno je bilo sodelovati, 
ne zmagati!

Vloga komentatorja je znova pri-
padla duhovitemu domačinu Bog-
danu Vršiču, ki se je z mikrofonom 
v roki odlično odrezal.
Prvo mesto je pripadlo Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Polen-
šak, drugo Turističnemu društvu 
in tretje mesto Slovenjegoriškemu 
društvu General Maister Polenšak. 
Zmagovalno društvo je osvojilo 
prehodni pokal, ki ga je po treh 
zmagah v zadnjih (ne zaporednih) 
letih dobilo v trajno last, sicer pa 
so prve tri ekipe prejele pokale.
Ob prireditvenem prostoru so or-
ganizatorji – člani TD Polenšak - 
pekli kostanj, poskrbljeno je bilo 
tudi za topel obrok in dobro ka-
pljico, vsi navzoči pa so pripomo-
gli k nadvse veselemu in zabavne-
mu vzdušju.
Društvene igre na Polenšaku so 
bile tudi letos uspešne. Veselje 
je bilo pogledati pisano drušči-
no različnih društev, različnih 
generacij. 
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Č lani domoljubnega Slovenje-
goriškega društva general Ma-

ister smo skupaj z učenci Osnov-
ne šole dr. Franja Žgeča Dornava 
pred spomenikom generala Mai-
stra na Polenšaku obeležili državni 
praznik, dan Rudolfa Maistra.
Dan se je začel s pohodom sko-
zi prelepe kraje občine Dornava 
in prečudovito jesensko naravo 

Vlado Žgeč

Obeležitev državnega praznika  
dneva Rudolfa Maistra na Polenšaku

od Osnovne šole v Dornavi do 
spomenika na Polenšaku. Tam 
je vse zbrane najprej nagovoril 
član Slovenjegoriškega društva 
Vlado Žgeč. Sledila je pesem 
Slovenec sem, ki smo jo zape-
li skupaj z Metodom Munda. V 
nadaljevanju so učenci prebirali 
zapise iz knjižice o generalu Ru-
dolfu Maistru, ki so jo napisali 

prav učenci dornavske šole. Vse 
prisotne je na koncu pozdravil 
tudi predsednik Slovenjegori-
škega društva Jože Hojnik in se 
jim zahvalil za to, ker so za pra-
znik prišli prav na Polenšak. Po 
proslavi so si učenci ogledali še 
etnografsko zbirko v Turističnem 
domu, nato pa so se z avtobusi 
odpeljali nazaj v šolo.
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Zdenka Ščančar, Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota

Uniforma
Leta 2016 smo člani Prekmurskega 
društva General Maister Murska So-
bota prevzeli projekt oblikovanja in 
izdelave uniforme za praporščake 
in funkcionarje društev general Mai-
ster in Zveze društev. Projekt obliko-
vanja idejnega prototipa smo spreje-
li, saj smo lahko izkoristili dolgoletne 
izkušnje pri oblikovanju in trženju 
oblačil ter dediščino veščin izdelave 
vrhunske konfekcije v naši pokrajini. 
Upravnemu odboru našega društva 
in odboru Zveze društev general 
Maister so bila predstavljena idejna 
izhodišča za oblikovanje in prototip 
uniforme. Pregledali smo vse že ob-
stoječe uniforme slovenskih prapor-
ščakov, ki se najpogosteje pojavljajo 
na protokolarnih slovesnostih, da bi 
se izognili podobnostim tako v barvi 
kot v kroju.

Idejna izhodišča
Strinjali smo se, da bluzon ni primer-
na oblika uniforme za naša društva, 
tudi zato ne, ker enakega že nosijo 
člani drugih veteranskih organizacij. 
General Maister izvira iz ugledne 

Projekt oblikovanja in izdelave uniforme  
za praporščake in funkcionarje

meščanske, narodno zavedne druži-
ne. Tudi po upokojitvi se je aktivno 
vključeval v slovensko kulturno in 
družabno življenje. Njegovo podo-
bo povezujemo z imenitno vojaško 
uniformo in z brezhibnim videzom. 
Za praporščake in funkcionarje dru-
štva, ki nosi njegovo ime, je zato pri-
merna elegantna, dobro ukrojena 
in vrhunsko sešita uniforma v slogu 
moderne moške obleke. Za razvoj 

prototipa in izdelavo uniform smo 
izbrali podjetje z ustrezno tehnolo-
gijo izdelave oblačilne konfekcije. 
Za šivanje po meri omogočajo me-
ritve in pomerjanje uniform ob četrt-
kih v Ljubljani za vsa društva iz osre-
dnjega dela države. Vsak izdelek je 
krojen in prilagojen posamezniku in 
njegovim telesnim značilnostim in 
ni serijski izdelek, ki se le redko po-
polnoma prilega posamezniku.

Iz dela društev in zveze
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Barve
Pri izboru barv smo se zgledovali 
po črno-belih fotografijah generala 
Maistra in izbrali kombinacijo te-
mne in svetlo sive barve. Siva je ele-
gantna in nevtralna barva, primerna 
za različne barvne akcente oz. po-
udarke, kot sta rdeča in kraljevsko 
modra. Olivno zelena barva se nam 
ni zdela primerna, ker je asociacija 
na uniforme iz I. svetovne vojne, 
uniforme kraljevine Jugoslavije, 
orožniške uniforme in uniforme, ki 
so iz teh izhajale.

Tkanina
Iz razpoložljive ponudbe proizvajal-
ca izbrali kakovostno tkanino v me-
šanici volne z elastanom za več udo-
bja, ki se tudi manj mečka. Tkanina 
je srednje gramature, primerna za 
naše podnebje in ima to prednost, 
da nam proizvajalec zagotavlja, da 
bo v enaki kakovosti na voljo daljše 
obdobje, glede na to, da nam unifor-
me izdelujejo postopoma in vseh še 
nismo naročili. 

Opis uniforme

Osnovna zasnova uniforme, kroj 
in oblika je uniforma generala Ma-
istra na njegovih najbolj znanih fo-
tografijah, vendar modernizirana, 
poenostavljena in z reduciranimi 
detajli. Sestavlja jo temno siv, po 
telesu krojen suknjič z razporkom 
zadaj in ravne svetlo sive hlače s 
črnim našitim trakom ob strani. 
Stoječ ovratnik suknjiča je za udob-
nost gibanja vstavljen nekoliko niž-
je. Pod osnovni ovratnik se pripne 
snemljiv ovratnik rdeče ali modre 
barve. Žepni poklopci imajo manj 
izrazite konice, enostavne epolete 
brez dekoracije so pripete z gum-
bom. Poudarek na suknjiču so večji 
kontrastni gumbi in svetlo sivi okra-
sni pošivi. Rokavi nimajo vstavljenih 
kontrastnih paspul, značilnih za ve-
čino uniform, kar omogoča dvojno 
uporabo istega suknjiča zgolj z me-
njavo barve snemljivega ovratnika. 
Enostavna uniforma se lahko nosi 
kot moderna elegantna obleka za 

manj formalne dogodke tudi brez 
kombinacije z ovratnikom. Barve 
za snemljiv ovratnik smo izbrali 
iz barvnih kombinacij na unifor-
mi generala Maistra. Praporščaki 
imajo rdeč stoječi ovratnik, pripet 
pod osnovnim sivim, medtem ko 
je kombinacija za funkcionarja kra-
ljevsko modra. Ovratnik na odpe-
njanje, ki se nosi na površini kože, 
je praktična rešitev, saj omogoča 
čiščenje oz. pranje po vsakem no-
šenju, medtem ko se oblačilo le ob-
časno očisti v kemični čistilnici.

Emblemi
Sočasno z razvojem oblačila smo 
pripravili tudi več različnih barvnih 
predlog za našivni emblem društva, 
ki bi najlepše zaokrožil podobo 
naše uniforme. Pod levi žepni po-
klopec je našit emblem Zveze dru-
štev z vezenim portretom generala 
Maistra, na levi rokav pa emblem 
krajevnega društva, ki mu član pri-
pada. Nad desnim prsnim žepom 
se nosi kovinska ploščica z imenom, 
prostor za posameznikova odlikova-
nja in priznanja je nad levim žepnim 
poklopcem suknjiča.

Pokri2valo

Največja dilema pri oblikovanju 
celostne podobe praporščakov in 
funkcionarjev je bila oblika pokriva-
la. General Maister je nosil kapo ali 
pokrivalo s šiltom. Nismo želeli, da 
bi pokrivalo spominjalo na znane, 
predvsem avstro-ogrske uniforme, 
vendar se je temu težko izogniti. 
Pokrivalo smo izbrali po skupni pre-
soji, potem ko smo dorekli osnov-
no uniformo. Znani izdelovalec 
pokrival Šešir Škofja Loka je izdelal 
temno sivo pokrivalo s črnim šil-
tom in prečnim okrasnim trakom v 
barvi ovratnika. Modra barva traku 
je za funkcionarje, rdeča je name-
njena praporščakom. Na pokrivalo 
je pripeta okrasna značka - kokarda 
našega društva. Zaradi stečaja do-
sedanjega dobavitelja pokrival smo 
morali poiskati nadomestnega proi-
zvajalca, kar je bilo povezano s šte-
vilnimi težavami. 

Srajca in kravata
Sestavni del uniforme je bela bom-
bažna srajca iz osebne garderobe 
posameznika. Naknadno bomo iz-
brali tudi skupno društveno kravato 
v sivo rdečem oz. modrem žakar-
dnem vzorcu. 

Ženska uniforma
Ženska uniforma je po videzu, bar-
vah, tkanini in detajlih enaka moški. 
Osnovni kroj je prirejen značilnostim 
ženske postave in izdelan po merah 
vsake posameznice. Uniformi, poleg 
hlač z obrobo, pripada tudi ravno te-
mno sivo krilo. 

Pravila
Praporščaki oblečejo uniformo, ko 
nosijo prapor združenja ali krajevne 
organizacije na različnih protokolar-
nih slovesnostih, proslavah, priredi-
tvah, spominskih slovesnostih in ob 
drugih priložnostih po naročilu orga-
nizacije. Praporščaki nosijo obvezne 
bele rokavice, ki so na pogrebih črne 
barve. Praporščaki in funkcionarji 
nosijo k uniformi lastne črne usnje-
ne čevlje, na zunanjih dogodkih v 
mrzlem vremenu tudi svoj površnik 
temne barve.



67

Iz dela društev in zveze

Ž ivimo v času, ki je zasičen z ne-
gativnimi novicami in tudi sami 

znamo velikokrat samo grajati druž-
bo, redko kateri pa se vpraša, koli-
ko je moje delovanje usmerjeno v 
splošno družbeno korist ali koliko 
sem sam aktiven državljan. Vemo, 
da mladih aktivnega državljanstva 
preprosto ni mogoče naučiti ampak 
ga je potrebno razvijati z izobraže-
vanjem in usposabljanjem za učin-
kovitejše udejstvovanje v javnem, 
političnem in splošnem družbenem 
dogajanju.
Tega se dobro zavedajo v Založ-
bi Kreativna PiKA, ker sodelujejo z 
mladimi iz osnovnih in srednjih šol 
pri nastajanju knjižic z domoljubno 
vsebino.
Sodelovanje se je pričelo pri slikanici 
Vojak, umetnik, junak Rudolf Mai-
ster, ki so jo pripravile učenke OŠ dr. 
Franja Žgeča iz Dornave pod men-
torstvom profesorja zgodovine Ale-
ša Marđetka in učiteljice razrednega 
pouka Zlatke Zelenik. Sodelovanje 
so potem nadaljevali s knjižico Miha 
spozna, kako je nastala Slovenija, ki 
sta jo spisali in ilustrirali takratni učen-
ki 9. razreda OŠ dr. Franja Žgeča iz 
Dornave Tajda Špes in Jana Meško 
pod mentorstvom Aleša Marđetka. 
Knjižica na preprost način, skozi lik 
8-letnega fanta, najmlajšim predsta-
vi nastanek samostojne Slovenije. 

Zmago Šalamun

Domoljubni projekti za mlade

V lanskem letu, ob 25-obletnici sa-
mostojne Slovenije, sta takrat že di-
jakinji ptujske gimnazije Tajda Špes 
in Jana Meško z mentorjem Alešem 
Marđetkom pripravili novo knjižico z 
naslovom Miha spozna, kako je po-
tekala vojna za Slovenijo, ki v kratki 
besedi in ilustraciji predstavi čase od 
nastanka teritorialne obrambe leta 
1968 pa do 25. oktobra 1991, ko je 
zadnji vojak jugoslovanske vojske 
zapustil Slovenijo. 
Letos pa so v Kreativni Piki sodelova-
nje razširili in so pomagali pri nastan-
ku knjižice Maistrov junak iz Svetega 
Jurija ob Ščavnici. Knjižica, ki sta jo 
spisali Urška Fras, učenka 9. razreda 
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici (danes di-
jakinja gimnazije Ljutomer) in men-
torica mag. Anita Zelenko, govori o 
enem izmed ključnih mož v bojih za 
severno mejo Edvardu Vaupotiču, 
ki je s svojo vztrajnostjo in odločno 
voljo bil eden izmed najzaslužnejših, 
da so se prevratni dogodki v Mari-
boru in okolici odvijali v korist gene-
rala Maistra in slovenskega naroda. 
Večina knjižic je izšla s finančno 
podporo veteranskih organizacij, 
med njimi tudi s finančno pomočjo 
Zveze »Društev Rudolfa Maistra«. 
Knjižice pa so bile tudi, s pomočjo 
založbe Kreativna PiKA, predstavlje-
ne na slovenskem knjižnem sejmu v 
Ljubljani. 

Novembra letos, pa so v sodelova-
njem z evropskim poslancem Fran-
cem Bogovičem (SLS/EPP) izdali 
tretjo knjižico iz zbirke Miha spozna 
Evropsko unijo. Janin in Tajdin junak 
Miha nadaljuje svojo raziskovalno 
pot in dedka povpraša vse o Evropski 
uniji. Knjižica bi naj, kot predhodnici, 
postala uporaben učni pripomoček v 
šolah pri predstavitvah in učenju na-
stanka, razvoja in delovanja Evropske 
unije. Ob učencih in dijakih pa bo 
knjižica tudi uporaben pripomoček za 
odrasle, saj bodo iz nje hitro izvedeli 
in tudi ponovili glavna znanja o značil-
nostih, idejah in ciljih Evropske unije. 
Evropski poslanec Franc Bogovič pa 
bo knjižico podaril vsem osnovnim 
šolam in knjižnicam v Sloveniji.
»V omenjeni zbirki smo v prvih dveh 
knjižicah bralcem skozi ilustracije in 
besedilo predstavili nastanek naše do-
movine Slovenije in vojno za Sloveni-
jo. S tretjo knjižico iz zbirke pa želimo 
okrepiti evropsko zavest, predvsem pa 
otrokom in odraslim predstaviti in jih 
naučiti osnovne podatke in način delo-
vanja današnje Evropske unije,« so po-
vedali v Založbi Kreativna PiKA. Pre-
pričani pa so, da bi se s sodelovanjem 
z osnovnimi in srednjimi šolami dala 
narediti bistveno več, saj v osnovnih in 
srednjih šolah nastanejo dobri projekti, 
ki po predstavitvi v šoli obležijo na za-
prašeni šolski knjižni polici. 

Mentorica mag. Anita Zelenko in avtorica Urška Fras predstavljata knjigo 
Maistrov junak iz Svetega Jurija ob Ščavnici na knjižnem sejmu v Ljubljani 
(Foto: Nina Zorman)

Avtorici Tajdo Špes in Jano Meško s starši, mentorja Aleša Marđetka in 
Zlatko Zelenik ter predstavnika založbe Zmaga Šalamuna in Nino Zor-
man je sprejel v Evropskem parlamentu tudi evrospki poslanec Franc Bo-
govič (Foto: Tjaša Oman)
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Z a letošnje jesensko popotovanje 
po Maistrovih poteh, kot ta naš 

društveni program imenujemo, smo 
se v Društvu general Maister Lju-
bljana odločili, da se bomo poklonili 
družini, ki je slovenskemu narodu 
dala ne samo pomembne krajane, 
temveč tudi za ves slovenski prostor 
eno najvidnejših osebnosti – Rudol-
fa Maistra, pesnika in generala, ki 
je s svojo karizmo in dejanji v tistih 
burnih dneh ob koncu prve svetov-
ne vojne na nek način postavil te-
melj naši današnji državi.  
Tako smo se sobotnega jutra, 25. 
novembra, najprej ustavili v Treb-

dr. Nelida Nemec

Po Maistrovih poteh

njem, mestu, ki je našo pozornost 
pritegnilo s svojo ljubeznijo do zgo-
dovine, ljudi, zgodb in vrednot, ki so 
se zapisale v njihova srca in večen 
spomin. Spominska tabla na Rimski 
cesti 19 nas je opozorila, da se je v 
tej domačiji, zavedni slovenski dru-
žini, 11. januarja 1834, rodila Franja 
(Frančiška) Tomšič, poročena Mai-
ster, mati generala Rudolfa Maistra, 
ki je svojemu sinu že v zibko položila 
ljubezen do slovenske besede, ljud-
ske pesmi in pripovedništva. Po njej 
je podedoval osebnostno kulturno 
širino in ljubezen do kulturnih vre-
dnot in tradicije. Franja se je rodila 

očetu Matiji Tomšiču (1783 – 1850), 
uglednemu trebanjskemu učitelju, 
organistu, ljudskemu pesniku in 
gostilničarju, ki je imel poleg nje 
še hčerko z imenom Matilda, ki je 
postala raziskovalka ljudskih pripo-
vedi, prizadevna narodna delavka 
in pesnica, ter dva sina, starejšega 
Emanuela, pesnika, učitelja, politika, 
trebanjskega župana in kandidata 
za deželnega poslanca, in mlajšega, 
Bernarda, učitelja, prevajalca, pe-
snika in pisatelja. Rudolf je bil prav 
posebej navezan na svojo teto Ma-
tildo, ki ga je navezala nase s svojimi 
objavljanji v različnih publikacijah in 
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časnikih (Vrtcu, Zvončku, Slovenki, 
Edinosti), in poročeno z Lovrencem 
Sebenikarjem, ki je postal Rudolfov 
skrbnik, ko mu je komaj 13-letnemu 
umrl oče Franc. Tu pred hišo smo 
obudili spomin nanje in se v mislih 
zahvalili za njihov plemenit prispe-
vek v našo kulturno zakladnico. 
Okrog kulture so se naše misli vrtele 
tudi v Metliki, mestu pod Gorjanci, 
kjer smo v grajski kleti najprej po-
izkusili mlado vino Portugalko in se 
ob strokovnem vodstvu sprehodili 
skozi muzej, ki nas je navdušil z za-
nimivimi prikazi belokranjske zgo-
dovine in njenih ljudi ter nas utrdil 
v prepričanju, da je njihov odnos do 
premične kulturne dediščine Bele 
krajine globoko odgovoren.

Za konec našega potepanja po Beli 
krajini pa smo si izbrali kraj Vidoši-
če tik ob hrvaški meji, kamor nas je 
šofer mojstrsko uspel pripeljati, saj 
je pot izjemno ozka in vijugasta, a 
je zato bilo presenečenje še toliko 
slajše: na ”Ritki svete Ane” v Vinski 
kleti Šturm so nas za kosilo in hkrati 
martinovanje presenetili z izbranimi 
jedmi in odličnim vinom. Tako smo 
naše brbončice nagradili z bogatimi 
okusi belokranjskih jedi, vse od po-
gače, na žaru pečenega odojka in 
jagenjčka izpod peke … in pritrdili 
mnenjem, da je tudi kulinarika tega 
prostora vrhunska in jo je potrebno 
s spoštljivostjo ohranjati tudi v bo-
doče. Bela krajina nam bo ostala v 
prijetnem spominu. 
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Komaj eno leto od ustanovitve 
društva je 14. novembra Šale-
ško društvo »general Maister« 
Velenje ob spomeniku dr. Kar-
lu Verstovšku pred Vilo Bianca 
v Velenju razvilo svoj društveni 
prapor. Za praporščaka je bil 
imenovan ustanovni član dru-
štva Maks Arlič, ki je prapor 
prevzel od predsednika društva 
Draga Martinška, podpredse-
dnika Jožeta Zupančiča in člani-
ce nadzornega odbora Aleksan-
dre Gačič. Ob tem je izrekel 
svečano zaobljubo, da bo pra-
por skrbno varoval in ga v ime-
nu društva tudi ponosno pred-
stavljal na dogodkih, ki bodo 
častili domoljubje in Slovenijo. 
V kulturnem programu so so-
delovali trobentač in Rudarski 

oktet, ki je ob prevzemu prapora 
zapel himno Maistrovih borcev in 
Zveze društev general Maister.

Predsednik Zveze društev ge-
nerala Maistra mag. Milan Lo-
vrenčič je vse udeležence toplo 
pozdravil in jim namenil nekaj 
vzpodbudnih in ohrabrujočih be-
sed ob uspešnem prvem letu de-
lovanja društva in jim zaželel še 
tako uspešno predstavljanje do-
moljubnih vrednot tudi še naprej. 

Drago Martinšek

Šaleško Društvo »General Maister« Velenje razvilo svoj prapor

Š aleško društvo general Mai-
ster je 14. novembra v sklopu 

novembrskih slovesnosti ob dne-
vu Rudolfa Maistra v Vili Bianca v 
Velenju pripravilo dva dogodka. 
Najprej je dr. Dragan Potočnik v 
svojem predavanju predstavil zgo-
dovinske okoliščine delovanja Ru-
dolfa Maistra na Štajerskem v času 
pred in ob mariborskem prevratu 
leta 1918. Predavanje je bilo zelo 
zanimivo, saj je dr. Potočnik zelo 
iskriv in zanimiv predavatelj in pri-
povedovalec, zato smo mu navzo-
či poslušalci prisluhnili z velikim 
zanimanjem
Po predavanju pa smo v Galeri-
ji Vile Bianca odprli še razstavo 
o Franju Malgaju, po katerem se 
imenuje tudi ena od velenjskih ulic. 
Avtorica razstave Tatjana Oset, 
direktorica Knjižnice Šentjur, je 
podrobno predstavila življenjsko 
pot Franja Malgaja, na razstavnih 

Predavanje o Maistru in razstava o Malgaju
Drago Martinšek

panojih pa so bili slikovito opisa-
ni dogodki od njegovega otroštva 
do smrti. Franjo Malgaj je prvi slo-
venski častnik, ki je po razpadu 
dotedanje skupne države avstro-
-ogrske ter razglasitvi nove države 
SHS 29. oktobra 1918 s približno 
40 prostovoljci krenil na Koroško 
z namenom, da koroške Slovence 
priključi Jugoslaviji oziroma ma-
tični domovini Sloveniji. Novi dr-

žavi je želel na severu zagotoviti 
mejo, ki bi se ujemala z etnično 
mejo. Po njegovi zaslugi je Me-
žiška dolina danes del Republike 
Slovenije. Franjo Malgaj je 6. maja 
1919, star komaj 24 let, padel v 
bojih na Tolstem vrhu pri Gušta-
nju (danes Ravne na Koroškem). 
Razstavo si je v naslednjih tednih 
z zanimanjem ogledalo zelo veli-
ko obiskovalcev. 
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Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Sedmošolci Osnovne šole 
Franceta Prešerna Črenšov-
ci smo obeležili državni pra-
znik dan Rudolfa Maistra na 
način, da smo na šolskem 
hodniku pripravili razstavo 
o življenju in delu genera-
la Rudolfa Maistra in vse 
učence in zaposlene na šoli 
preko radijske objave sezna-
nili s pomenom njegovega 
delovanja z našo narodno 
zgodovino. Pri slovenščini 
smo spoznali nekaj njegovih 
pesmi in ob njih razmišlja-
li o gorečnosti za narod, ki 
jo je Maister tako smelo in 
živo izkazoval. Na ta način 
smo se tudi sami seznanili 
z zgodovinskimi dejstvi in 
pomenom generalovega de-
lovanja in tako pomembno 
okrepili občutek domolju-
bja ter obeleževanja držav-
nih praznikov, ki so bili in 
so pomembni za Slovence 
in Slovenke. General Ru-
dolf Maister nam je lahko in 

mora biti svetal zgled zavednih 
pripadnikov domovine zlasti v 
časih, ko se zdi, da nanjo, na 
domovino Slovenijo, vse pogo-
sto prevečkrat pozabljamo in 
jo pojmujemo kot samoumev-
no. Zato bomo Maistrovo mi-
selnost in njegovo narodno pri-
padnost ohranjali in z njo tudi 
v prihodnje seznanjali druge.

Andreja Sever, razredničarka 7. razreda

Učenci 7. razreda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

D ne 15. novembra 2017 je 
bila v prostorih Sintala 25. 

seja upravnega odbora Zveze 
društev general Maister. Poleg 

25. seja upravnega odbora Zveze društev general Maister 
Rudolf Pfajfar

delovanja društev in organizacije 
proslav ob bližajočem se prazni-
ku, dnevu generala Maistra, smo 
največ časa posvetili financiranju 

in pripravi vloge za sofinancira-
nje dejavnosti na področju voj-
nih veteranov.
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