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M
Nismo veliki, bolj malo nas je,
vendar smo pridni in dobri ljudje,
našo deželo in ves ta naš rod,
ljubimo srčno, ne gremo od tod.
 
Človek kar nekaj ljubezni ima,
vsaka od njih kdaj po svoje je šla,
le domovina nikoli ne bo
ti pomahala v bridko slovo.
 
V meni bije slovensko srce,
objema morje, objema gore,
ko se trobojnica dvigne nad vse,
v meni bije slovensko srce!
  

V meni bije slovensko srce 
(G. Rijavec/I. Pirkovič)
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Osrednja proslava ob državnem prazniku spo-
minskem dnevu Rudolfa Maistra je potekala 
v Gledališču PARK v Murski Soboti v petek, 22. 
11. 2019, ob 18.00. S svojo prisotnostjo so nas po-
častili predsednik državnega zbora mag. Dejan 
Židan, ministri in državni sekretarji, podžupan 
mestne občine Murska Sobota, župani sosednjih 
občin, predstavniki SV, predstavniki veteranskih 
organizacij, predsedniki in člani društev povezanih 
v Zvezo društev general Maister, bivši predsednik 
ZDGM mag. Milan Lovrenčič in obiskovalci ter 
nastopajoči.
V vseh nas bije slovensko srce in prav takšno, 
polnokrvno slovensko, je bilo v možu, vojaku in 
zavednem Slovencu, ki se ga že tradicionalno spo-
minjamo v novembrskih dneh. Govorimo seveda 
o Rudolfu Maistru, generalu, pesniku, ljubitelju 
knjig in slovenske besede, ki mu gre zahvala, da 
smemo v slovenskih jeziku v mestih ob Dravi in 
Muri reči preprosto »Dober dan« in »Hvala«.
Že od nekdaj je v nas tlela želja po avtonomnosti.
Ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije, v viharju 
1. svetovne vojne, je Rudolf Maister svoje vojaške 
izkušnje in domoljubne želje usmeril v uresniči-
tev priložnosti za nastanek slovenske nacionalne 
države. 
Takšnega veličastnega zgodovinskega dejanja so 
zmožni samo pokončni in zavedni ljudje. 
In zaradi česa je njegovo dejanje pomembno? 
Predvsem zaradi dvojega; prvič zaradi Maistrovega 
pogumnega nastopa proti nasprotnikom slovenske 
narodne emancipacije novembra in decembra 1918 
in v naslednjih mesecih leta 1919, in drugič, da je 
Maribor in štajersko Podravje, posledično pa tudi 
Prekmurje, zagotovil za narodno matico.
Takega dejanja je bil zmožen le mož različnih ta-
lentov, od pesniških in po svojem vojaškem poklicu 
tudi vojaških.
Ni bil samo vojak, bil je vizionar, kakor so bili pred 
njim borci s peresom in besedo. 
Saj poznamo vizionarstvo v Gregorčičevi pesmi 
Soči: »/…/ in ti mi boš krvava tekla, kri naša te 
pojila bo, sovražna te kalila bo! /…/ Ne stiskaj 
v meje se bregov, srdita čez branove stopi ter tujce, 
zemlje lačne, vtopi na dno razpenjenih valov.«
Ali pa Prešernovih verzov iz Uvoda h Krstu pri 

Savici: »/…/ s seboj povabim druge vas junake, 
vas katerih rama se ukloniti noče /…/«
Oton Župančič je o Maistru zapisal: »Na, Maister, 
ki ti od misli ti in sanj bilo je dano priti do 
dejanj.«
Janez Menart pa je zapisal v Odi o generalu: 
»Poet, Slovenec, general,   
  Slovenec, general, poet!«
Rudolf Maister Vojanov je bil domoljub, ki je v sebi 
povezoval svet discipliniranega vojaka, s subtil-
nim umetniškim občutjem pesnika, slikarja ter 
bibliofila. 
Junak lahko domovino brani z besedo, jo neguje 
z umetnostjo ter ji zagotovi brezčasnost s svojo 
ustvarjalnostjo. Rudolf Maister je branil našo de-
želo tako z orožjem kot s pesmimi, v kateri se je 
razkrila njegova pesniška duša. Znal je povezati 
pogum, razum in srce. 
 »Mi vsi smo Maistrovi borci,« so zaključili nasto-
pajoči v Murski Soboti. Bodimo kot Maister vsi, saj 
je njegovo izročilo vredno posnemanja.
Vršile so se številne proslave in prireditve, kjer ste 
bili aktivni predsedniki društev in člani v sodelova-
nju z občinami, zato se vam na tem mestu zahva-
ljujemo za vaše domoljubne aktivnosti. Veliko do-
godkov je zapisanih in opisanih prav v tej številki.
Spoštovani domoljubi, članice in člani društev 
združenih v Zvezo društev general Maister,
iskreno se vam zahvaljujem za vaše aktivnosti, 
spodbude, dejavnosti, s katerimi širimo prepoznav-
nost Zveze društev general Maister v osrednjem 
slovenskem prostoru. V letošnjem letu smo izvedli 
številne aktivnosti. Le z dobrim, premišljenim in 
sodelovalnim delom bomo tudi v prihodnje, kot 
civilna iniciativa, širili med ljudi domoljubje ter 
družbi nastavljali ogledalo. Ne pustimo se uokvi-
riti, ohranimo svobodne misli tudi v letu, ki prihaja. 
Le skupaj in z optimizmom bomo lahko izpeljali 
zastavljene cilje.
Ob koncu leta želim, da ga proslavimo s stiskom 
roke. Naj nas prihajajoči prazniki navdihnejo z no-
vimi idejami, drznostjo in pogumom.
Želim lepo praznovanje ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, miren božič in vse dobro v novem letu!

 
S R E Č NO 2020

/MAISTROV GLAS 2019, št. 4

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
predsednica ZDGM
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/OSREDNJA PROSLAVA OB DNEVU RUDOLFA MAISTRA 2019

/22. NOVEMBER 2019. Državni praznik, posvečen Maistru in nje-
govim borcem, praznujemo v Sloveniji od leta 2005. A Maistrov 
duh je bival v slovenskih srcih vsa leta od razorožitve nemške 
Zelene garde v Mariboru in bojev za severno mejo. Raziskovanja 
zgodovinarjev in raziskovalcev drugih smeri, Maister je bil namreč 
tudi umetnik, pa v novejšem času razkrivajo okoliščine, v katerih 
so se odvijali dogodki ustanavljanja Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov, ki je trajala le en mesec, ker je nihče ni hotel priznati, in 
pozneje Kraljevine SHS. Nova spoznanja odstirajo osebne zgodbe 
družin Maistrovih borcev, ki so bila pozabljene. 
Na predvečer državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, sta se 
v Veržeju v lepem dopoldanskem dnevu odvijala slovesnost in 
srečanje domovinskih društev generala Maistra in Franja Malgaja 
ter potomcev Maistrovih Borcev. Prisotne so nagovorili župan 
občine Veržej Slavko Petovar, predsednica Zveze društev general 
Maister mag. Lučka Lazarev Šerbec in predsednik Društva ge-
neral Maister Veržej Drago Fras. Pred slovesnostjo so se prisotni 

/MILENA KOČEVAR

V OBJEMU  
prleške in prekmurske ravnice
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vojne risale meje novonastalih držav na ozemlju poražene 
avstrijske monarhije. Novinar in urednik Stane Kocutar 
je z zvočnimi posnetki predstavil nekaj zgodb potomcev 
Maistrovih borcev, z nekaterimi prisotnimi pa se je tudi po-
govoril v živo. Iz zgodb potomcev Maistrovih borcev smo 
spoznali tudi osebne poglede borcev na dogajanja, ki so se 
odvijala v bojih za severno mejo. 
Okoli 200 udeležencev posveta je povabila mag. Lučka 
Lazarev na kosilo v terme Banovce. Ob sproščenih pogovo-
rih so se stkala nova poznanstva in nove vezi članov domo-
vinskih društev iz vse Slovenije. Udeleženci so se odpravili na 
osrednjo proslavo ob državnem prazniku v Mursko Soboto. 
/DVORANA V MURSKI SOBOTI se je začela polniti že uro 
pred začetkom. Poleg članov društev so prihajali tudi do-
mačini, ki tega trenutka niso hoteli zamuditi, saj prenosa 
proslave javna RTV Slovenije ni mogla zagotoviti.
Proslava je potekala v Gledališču Park, z naslovom 

poklonili Maistrovim borcem s polaganjem venca k spomin-
ski plošči, posvečeni Maistrovim borcem iz občine Veržej. 
Prireditev je potekala v sproščenem vzdušju, saj so se udele-
ženci pred dvorano družili ob malici veržejskih gospodinj, te 
pa so bile odlične gostiteljice ne samo s pogostitvijo, ampak 
tudi s prisrčnimi pogovori. Program je bil poučen zabaven 
in duhovit. Program so začeli pevci KUD-a Slavko Oaterc 
s pesmijo Slovenec sem, z recitalom so sledili učenci OŠ 
Veržej. Po tem nas je zgodovinar, profesor Franc Čuš v svo-
jem referatu popeljal v čas, ko so se ob koncu 1. svetovne 

Maister – general in poet. Slavnostna govornika sta bila mag. 
Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 
in mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica društev general 
Maister. Režiser in producent proslave je bil Dario Varga.
V uvodnem nagovoru je vse prisotne najprej pozdravila mag. 
Lučka Lazarev. Poudarila je odločnost in pogum Maistrovih 
borcev, sta jih vizionarsko napovedala že Simon Gregorčič 
in France Prešeren.
Dejan Židan je prisotne nagovoril brez pripravljenega nago-
vora, kakor je dejal v uvodu. Poleg zgodovinske pomembnosti 

bojev za severno mejo se je dotaknil sedanjosti z besedami: 
»Danes se dejstvo, da je Maribor z okolico slovenski, marsi-
komu zdi samo po sebi umevno, in ker je stoletje za nami, je 
to dejstvo tudi zelo oddaljeno. Zato je še toliko pomembne-
je, da na pogum, domoljubje in odločnost Rudolfa Maistra 
s soborci vestno opominjamo in se jim z vso hvaležnostjo 
tudi zahvaljujemo ter se jih spominjamo.« 
Recital Daria Varge je odseval viharni čas bojev za severno 
mejo. Ob spremljavi orkestra so zadoneli Maistrovi verzi. 
Še posebej je bil udaren zaključek, ko so nastopili učenci iz 
vseh prekmurskih delov in v narečnem govoru predstavili 
kulturno dediščino, od gibanice do Vinariuma.
Tudi po proslavi je potekalo prijetno kramljanje v avli 
Gledališča Park, kjer se je na trenutke čutilo, da bi bilo bolje 
ostati, kakor oditi. A smo odšli, vsak na svoj konec naše lepe 
domovine z obljubo, da bomo širili ideje poguma in odloč-
nosti med mladimi. /MG
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/UTRINKI IZ PROSLAVE  V MURSKI SOBOTI
Foto: Janko Šertel

Dario Varga, 
recitacije pesmi

Aleksandra Pörš,  
recitacija Maistrove pesmi

Orkester Slovenske vojskeObiskovalci proslave

Predsednik Državnega Zbora 
mag. Dejan Židan

Častni gostje
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Proslavo si lahko ogledate na  
www. zvezadgm.si

Uglasbene Maistrove pesmi

Damjan Kuzma - Slovenec sem

Nastop mladih

Predsednica Zveze društev general 
Maister mag. Lučka Lazarov Šerbec

Osnovnošolci Prekmurskih Osnovnih šol

Obiskovalci proslave



Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme 

Stane Kocutar za dolgoletno širjenje domoljubja in sporočilnosti generala 
Maistra in njegovih borcev v medijskem prostoru. 

Novinar in zgodovinar Stane Kocutar spada med ustanovne in aktivne člane Društva 
general Maister Maribor, sicer pa Stane Kocutar sodi med najbolj prepoznavne 
Mariborčane in odlične radijske novinarje. Njegovi kolegi so o njem zapisali: »Stane 
Kocutar je po duši novinarski dokumentarist, po diplomi zgodovinar zaljubljen v teme, 
iz katerih je moč iztisniti čim boljšo radijsko zlato iz štajerske reke preteklosti.« Njegove 
radijske Spominčice so zelo priljubljene med poslušalci Radia Maribor. Poleg 
novinarskega dela in skrbi za staro trto na Lentu, je nepogrešljiv povezovalec 
najrazličnejših prireditev, tudi tistih, ki jih pripravljajo veteranske organizacije. S svojim 
moderatorskim znanjem, predvsem pa s svojo srčnostjo in domoljubjem, ustvarja 
pripadnost slovenstvu in ljudem, ki so se pri tem izkazali. Na prvo mesto postavlja 
generala Maistra, njegove soborce in podpornike. Prav njemu se imamo zahvaliti, da 
obvešča širšo javnost o Maistrovih prireditvah na Zavrhu in drugih Maistrovih 
obletnicah in prireditvah. Maistrovec Stane Kocutar zasluži priznanje za dolgoletno 
domoljubno in zgodovinsko korektno predstavljanje naše preteklosti, pri čemer ima 
Maistrovo obdobje upravičeno prednost.  

Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor predlaga komisiji za 
podeljevanje spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra Staneta Kocutarja za 
prejemnika priznanja. Podporo za podelitev spominskega priznanja generala Rudolfa 
Maistra Stanetu Kocutarju izrekajo tudi: Društvo general Maister Cerkvenjak, 
Koordinacija veteranskih organizacij in podpisnic Listine o sodelovanju Maribor ter 
Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva. 
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/KAMNIK

NA DRŽAVNI PRAZNIK, DAN RUDOLFA MAISTRA se v Kamniku, 
rojstnem mestu generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova, spo-
minjamo poguma, zaradi katerega je severna slovenska meja danes 
tam, kjer je.
Na slavnostni prireditvi, ki se je odvila na Trgu talcev, sta župan 
Matej Slapar in Ivan Miroslav Sekavčnik odkrila spominsko obe-
ležje Maistrovim borcem, ki obeležuje stoletnico bojev za severno 
mejo.
Slavnostni govornik, predstavnik in nekdanji predsednik Društva 
general Maister Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik, je zbrane na-
govoril in jih opomnil, da se general ni predal in je vztrajno sledil 

Počastili smo Rudolfa Maistra 
in borce za severno mejo

/Po prispevku LAURE HRIBAR
Foto: Klemen Brumec



Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme 

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje za velik prispevek pri ohranjanju spomina 
na generala Rudolfa Maistra in utrjevanju domoljubja med mladimi. 

Šola je s svojim dosedanjim delom na področju domoljubne vzgoje in izobraževanja, 
kulture in na drugih področjih, povezanih z nastankom slovenske države, v zasavskem 
prostoru vidno pripomogla k ohranjanju spomina na generala Maistra in k utrjevanju 
domoljubja pri učenkah in učencih šole. Je ena od sedmih osnovnih šol v Zasavju, s 
katero ima Društvo generala Maistra za Zasavje, od svoje ustanovitve dalje, zelo 
pristne odnose. Šola je povezana z mladostjo, zato njeno zunanjost krasi Cankarjev 
citat: »Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč. Vi glejte, ob vaših plečih bo slonelo 
življenje.« 

Celoten 25-članski pedagoški kader in ostali zaposleni na šoli, pod vodstvom 
neutrudne ravnateljice mag. Mojce Lazar Doberlet, pri svojem delu izhajajo iz 
prepričanja, da naučeno znanje ni dovolj, da učenci zrastejo v zdrave, samozavestne 
državljane. Zato otroke učijo tudi odnosa do družbe, do domovine, spoštovanja 
prednikov, ki so nam utirali zgodovinsko pot, do narodnih herojev, ki so ime domovine 
dvignili iz anonimnosti. Zaposleni so timsko usklajeni. Njihova vizija je, da otrokom 
omogočijo doseganje in preseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, pa 
tudi, da jih izobražujejo in skupaj s starši vzgajajo za odgovorne, strpne in solidarne 
ljudi. Napredek omogočajo prav vsem učencem, nadarjenim, vedoželjnim in tudi tistim 
z manj možnostmi. Učenci imajo možnost demokratičnega izražanja svojih mnenj, 
vedno na dostojen, vljuden, a prepričljiv način. Vrata učiteljev in ravnateljice so odprta 
za pobude in predloge. Šola pa od leta 2001 deluje kot devetletka, ki jo v šolskem letu 
2018/2019 obiskuje 270 učenk in učencev. 

Dejavnosti na šoli so zelo raznovrstne, a vsebinsko bogate. Jeseni pripravijo tehnični 
dan za celotno šolo, kjer se učenci spoznavajo s tradicionalnim oblikami obrti, 
rokodelstva in kulturnih posebnosti slovenskih regij. Medgeneracijsko sodelovanje in 
prenašanje znanj je stalnica. Ponosni so, da na šoli že veliko let delujejo mladi gasilci, 
ki jim pomagajo tudi poklicni gasilci občine. Že nekaj let na šoli poteka Simbioza, kjer 
se prepletata mladostna zagnanost in izkušnje starejših. Vsako leto ustvarjajo 
skromne, a domiselne malenkosti, ki jih razstavijo na novoletnem šolskem, včasih tudi 
na občinskem sejmu, vedno pa pred kulturno prireditvijo, ki jo posvetijo spominu na 
Ivana Cankarja. Obiski Zasavskega muzeja so redna oblika pedagoškega dela z 
mladimi, saj je obisk muzeja tudi učenje za življenje, je most med preteklostjo in 
sedanjostjo. Učence peljejo tudi na oglede muzejev, galerij in razstavišč doma in celo 
v tujini, kamor gredo v okviru evropskih projektov. Pogosti so obiski Rojstne hiše 
Rudolfa Maistra v Kamniku in sodelovanje učencev šole v vsakoletnih nagradnih 
literarnih natečajih za osnovne šole Zasavja, ki so priložnost, da učenci z nagrajenimi 
spisi o generalu Maistru bogatijo tudi glasilo Maistrov glas. Tudi organizirana 
predavanja odgovornih funkcionarjev Zveze društev general Maister pedagoškim 
delavcem o vlogi in pomenu Rudolfa Maistra prispevajo k temu, da o njegovem 
pomenu za Slovence seznanjajo učence na šolskih urah. Organizirani so raznoliki 
kulturni dnevi, otroci spoznavajo društva, javne ustanove, posameznike, ki soustvarjajo 
kulturo naroda. V lanskem letu so učenci ob svetovnem dnevu otroka preživeli v šoli, 
kjer so izvedli dve slikarski delavnici, ki sta ju vodila lokalna slikarja. S svojim slikarskim 
znanjem in spretnostmi sta navduševala učence, ki so pod njunim mentorstvom 
ustvarili zanimive slike, na vseh pa je bil upodobljen general Maister. Štiridesetim 
avtorjem portretov generala Maistra se je pridružilo z izdelanimi portreti tudi šest 
lokalnih slikarjev. Dogodek so organizirali v Cankarjevem letu 2018 in pred državnim 
praznikom dnevom Rudolfa Maistra. Tudi predstavitev občinskih turističnih točk, ki so 
jih pripravili zainteresirani učenci in jih povezali v celoto, v knjigo, je prispevek temu, 
da s takšnimi projekti spodbujajo domoljubje in zavedanje o lokalnih ter nacionalnih 
lepotah in vrednotah. Učenci poznajo in razumejo pomen praznovanja slovenskih 
državnih praznikov, takrat prisluhnejo himni in uglašenim glasovom šolskega pevskega 
zbora. Pevski zborček je majhen, a prepevajo z ljubeznijo in navdušenjem, nastopajo 
pa tudi na lokalnih prireditvah in na revijah, ki so pomembne za ohranjanje slovenske 
tradicije zborovskega petja. Poseben dogodek je tradicionalni slovenski zajtrk, ko 
koristijo tudi domači med, ki ga pridelajo  šolske  čebele. Zanje skrbijo mladi čebelarji, 
vodi pa jih vodi upokojeni čebelar. Na šoli pripravijo tudi eko sejem, kjer si učenci lahko 
zamenjajo oblačila, igrače in športne rekvizite. Vse prikazano in še marsikaj drugega 
je botrovalo temu, da je šola v letu 2016, po mnenju Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, postala prejemnica posebnega priznanja za izjemne 
dosežke na področju izobraževanja in varovanja kulturne dediščine.  

Velik doprinos k vsemu navedenemu daje ravnateljica mag. Mojca Lazar Doberlet, ki 
je tudi članica Društvu generala Maistra za Zasavje in njegovega upravnega odbora. 
Kot predmetna učiteljica angleščine in zgodovine je na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani diplomirala leta 2007, dve leti pozneje pa zaključila interdisciplinarni 
magistrski študij ameriških študij in pridobila naziv magistrice znanosti. Zaradi 
dosežene izobrazbe in dolgoletnih izkušenj je pri svojem delu izrazito pragmatična in 
ciljno usmerjena. Verjame v kakovostni javni šolski sistem v Sloveniji, v kakovostno 
delo z mladimi in še posebej v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje, kjer strokovnemu 
delu z mladimi dodajajo osebnostno noto, skrbijo za razvijanje odnosov ter želijo 
učence opolnomočiti za vseživljenjsko učenje. Vodenje šole si ne zamišlja kot 
solistični, temveč kot timski izziv, ki edini lahko prinese uspehe zavodu kot celoti. 

V Društvu generala Maistra za Zasavje smo prepričani, da so »Cankarjevci« posebni 
zgolj in samo zato, ker so vsi zaposleni medsebojno povezani in pripravljeni dobro 
delati za mlade. Brez dobrih otrok in družin, ki so povezane z njimi, brez lokalne 
skupnosti, društev, drugih zavodov in posameznikov, ki delijo njihove vrednote, bi bilo 
njihovo pedagoško delo manj prepoznavno. 
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svojim ciljem, a pri tem ni bil sam: v bojih so mu po-
magali hrabri soborci, petdeset imen pa je za vedno 
vklesanih v nov spomenik, ki stoji ob boku Maistru.
Preden se je slovesnost končala, so ob kip Rudolfa 
Maistra Vojanova položili še venec v znak spoštova-
nja in zahvale, zatem pa se je množica napotila v Dom 
kulture Kamnik, kjer se je odvila osrednja slovesnost 
spominskega dne.
V veliki dvorani so praporščaki že čakali na goste, ka-
terim so se kmalu po pričetku slavnostnega večera 
pridružili še župan Matej Slapar in slavnostna govor-
nica Lučka Lazarev Šerbec, Karla Urh, Matej Tonin, 
Jernej Markelj, Aleksander Uršič, Alenka Iskra in 
Brane Golubović, med vsemi pomembnimi gosti pa 
sta bila tudi častna občana Občine Kamnik Jože Berlec 
in Aleksander Doplihar.
Prvi je na odru spregovoril gostitelj, župan Matej 
Slapar, ki je zbranim položil na srce, naj živijo skladno 
s tem, v kar je verjel general, vojak in pesnik Maister. 
Naj svoja življenja usmerijo v ohranjanje tega, kar ima-
mo, tega, kar so si priborili naši borci; morda ne ravno 
s puško in pištolo, temveč s skrbjo za okolje, naravo 
in sočloveka.
Za njim je na oder stopila predsednica Zveze društev 
General Maister magistra Lučka Lazarev Šerbec, 
ravnateljica Osnovne šole borcev za severno mejo 
v Mariboru. S svojim delom in s pomočjo ekipe so-
delavcev pedagogov spodbuja osnovnošolce k izo-
braževanju o delih in dosežkih Rudolfa Maistra. Na 
šoli so redne ekskurzije, prireditve in projektni tedni, 
ki so namenjeni spoznavanju generala in zgodovine 
Maribora.
Za tem je bila na vrsti podelitev spominskih priznanj 
za večletno delo oziroma za izjemne zasluge pri 
ohranjanju spomina, sporočilnosti ter veličine gene-
rala Rudolfa Maistra. Kamniški župan, podžupanja 
Maribora Alenka Iskra in Lučka Lazarev Šerbec so 
skupaj podelili priznanji, ki sta jih prejela OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje in Stane Kocutar.
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je priznanje 
prejela za velik prispevek pri ohranjanju spomina na 
generala Rudolfa Maistra in utrjevanju domoljubja 
med mladimi, Stane Kocutar pa za dolgoletno širje-
nje domoljubja in sporočilnosti generala Maistra in 
njegovih borcev v medijskem prostoru.
V spremljevalnem programu, ki ga je povezoval Anže 
Slana, so nastopili še Prvo slovensko pevsko društvo 
Lira Kamnik pod vodstvom profesorja, doktorja 
Andreja Missona, recitator Jaka Kovačič, pevka Klara 
Koprivec, tolkalec Anže Žurbi in spremljevalne pevke 
iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik 
pod mentorstvom Matica Smolnikarja.
»Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za 
posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prev-
zemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad 
mestom in vso Spodnjo Štajersko!« General Rudolf 
Maister Vojanov. /MG
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/OB SPOMINSKEM DNEVU

/MESTNE OBČINE MARIBOR NA LETO 1918, ko je general Rudolf 
Maister osvobodil Maribor, in dnevu 72. brigade Slovenske vojske je 
bila slovesnost v Narodnem domu Maribor. Slavnostna govornica 
Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev General Maister 
Slovenije, je med drugim povedala, da so »takšnega zgodovinskega, 
pogumnega dejanja zmožni le pokončni ljudje in lepe, veličastne 
osebnosti, kot je bil Maister. Junak lahko brani deželo z besedo, 
Maister jo je z besedo in orožjem. Zato so mu sledili mnogi. Bil je 
vsestranska osebnost - vojak, pesnik, slikar in bibliofil.« Maistrov 
praznik bi morala država praznovati tako kot praznike, ki so posve-
čeni narodnoosvobodilnemu boju, je razmišljala govornica.
Župan Maribora Saša Arsenovič je poudaril, da »bi se brez Maistra 
zgodovina slovenstva in Maribora lahko pisala drugače, podprt 
z dobro ekipo in pogumom pa je zaznamoval usodo naroda«, 
zato »ohranimo nanj večni spomin in naj bo Maister vsakdanji 
opomin«.

Za vzorno sodelovanje z vojsko so podelili priznanja Gvidu Luki 
Lužniku s Prevalj in Iztoku Roškariču iz slovenske policije. V kul-
turnem programu so nastopili dijaki in dijakinje Prve gimnazije 
Maribor in orkester Slovenske vojske, odprli so razstavo del likovne 
delavnice na temo Maistra.
Maistrov prevzem oblasti nad Mariborom in Spodnjo Štajersko 
bodo zaznamovali še to soboto ob 11. uri. V nekdanji vojašnici 
v Melju bodo člani mariborskega Maistrovega društva odkrili spo-
minsko ploščo. Poklonili se bodo Maistrovi odločitvi, ko je 1. no-
vembra 1918 v Melju prevzel poveljstvo nad mestom in regijo, istega 
dne pa je bil povišan v generala. (na)

»Brez Maistra bi se zgodovina slovenstva 
in Maribora lahko pisala drugače«

Boj z besedo in orožjem

V Narodnem domu Maribor je bila 
slovesnost v čast Rudolfu Maistru. 

 Foto: Sašo BIZJAK

/Povzeto iz časnika Večer, 22. 11. 2019
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TUDI LETOS SMO NA RAVNAH SLOVESNO OBELEŽILI Dan 
Rudolfa Maistra, hkrati pa zaključili slovesnosti v letu, ko smo 
se z vrsto prireditev spomnili stoletnice tragične smrti poroč-
nika Franja Malgaja in 125. letnice njegovega rojstva. 
Dvajsetega novembra smo se zbrali v dvorani kulturnega cen-
tra, kjer je potekala slovesnost ob spominskem dnevu generala 
Maistra. Proslavo smo skupaj pripravili: Koroško domoljubno 
društvo Franjo Malgaj in občina Ravne na Koroškem. Prireditev 
se je začela s slavnostnim prihodom praporščakov in himno 
Republike Slovenije, ki jo je zaigral mladinski orkester glasbene 
šole Ravne. V priložnostnem nagovoru je zgodovinski pomen in 
poslanstvo generala Maistra poudaril predsednik Koroškega do-
moljubnega društva Franjo Malgaj Ravne. Slavnostna govornica 
pa je bila predsednica Zveze društev general Maister mag. Lučka 
Lazarev Šerbec, ki je v svojem govoru izrazila zadovoljstvo, da je 
na ta praznični dan na Koroškem, v slovenski mejni pokrajini, 
ki je v naši zgodovini bojevanja za svobodo in suverenost imela 
pomembno vlogo in jo vedno tudi hrabro izpeljala. Med dru-
gim je povedala tudi, da gre Rudolfu Maistru zahvala, da sme-
mo v slovenskem jeziku v mestih ob Dravi reči preprost dober 
dan in hvala. Dejala je še, da je 
Maistrovo dejanje pomembno 
zaradi njegovega pogumnega 
nastopa proti nasprotnikom 
slovenske narodne emanci-
pacije in da je Maribor in šta-
jersko Podravje in posledično 
tudi Prekmurje, zagotovil za 
narodno matico. Spomnila se 
je pomena generala Maistra in 
Franja Malgaja, pa tudi aktu-
alnih političnih dogodkov, ki 
pestijo Slovenijo v tem času. 

Kulturni program so popestrili glasbeniki Koroškega 
simfoničnega orkestra, pevci Koroškega okteta in člani 
Gledališkega kluba Osnovne šole Prežihovega Voranca s svo-
jo mentorico Matejo Čebulj. Slišali smo, kdo je bil general 
Maister in tudi nekaj njegovih pesmi. Recital se je zaklju-
čil z mislimi učencev o domoljubju posvečenih Malgaju in 
Maistru. Program je povezoval Aljaž Verhovnik.
V mali dvorani kulturnega centra pa je bila na ogled prilo-
žnostna razstava o bojih za severno mejo, ki jo je pripravil 
Muzej slovenske vojske. Razstavo, ki je bila odprta do petka 
23. 11., so si pod mojim vodstvom ogledali učenci Osnovne 
šole Prežihovega Voranca, Koroški jeklarji in OŠ Juričevega 
Drejčka. Pod vodstvom svojih profesorjev zgodovine pa tudi 
četrtošolci gimnazije Ravne. Na sam državni praznik smo orga-
nizirali še pohod po Malgajevi poti, ki se ga je v lepem vremenu 
udeležilo več kot trideset pohodnikov. Na poti smo se spomnili 
dogodkov izpred sto let. O Andreju Osetu smo spregovorili pri 
njegovi spominski plošči na Kumrovi domačiji, pri spomeniku 
Franja Malgaja na Dobrijah pa smo položili venec.
Pestro društveno dejavnost v letu 2019 smo zaključili na 

Miklavževo na gimnaziji 
Ravne s predavanjem prof. 
Aleša Ariha: Rudolf Maister 
- znameniti Slovenec. Aleš, 
eden največjih poznavalcev 
življenja in dela generala 
Maistra in njegove vloge 
v slovenski zgodovini, je 
spregovoril dijakom četr-
tega letnika gimnazije in 
članom Koroškega domo-
ljubnega društva Franjo 
Malgaj. /MG

/RAVNE NA KOROŠKEM

/VLADIMIR OVNIČ, prof.

Dan Rudolfa Maistra in 
spomin na Franja Malgaja

Gostje in slavnostna govornica 
mag. Lučka Lazarev Šerbec

Skupinska fotografija pohodnikov
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/ŽIRI

Spoštovana predse-
dnica Zveze društev 
General Maister mag. 
Lučka Lazarev Šerbec, 
spoštovani predsednik 
Domoljubnega društva 
general Rudolf Maister 
Žiri g. Janez Jereb, 
spoštovani predsednik 
Muzejskega društva Žiri 
g. Alojz Demšar, spoštovani navzoči svojci žirovskih borcev 
za slovensko severno mejo, spoštovani ravnatelj g. Marijan 
Žakelj ter prisotni učitelji in učenci Osnovne šole Žiri; dragi 
gostje, dovolite, da vas ob tem praznovanju in dopolnje-
ni razstavi o žirovskih borcih za severno mejo na kratko 
pozdravim v imenu Občine Žiri. 
Bližajoči se državni praznik dan Rudolfa Maistra je po-
memben dan za vso Slovenijo. Slovencem se je še nedolgo 
nazaj očitalo, da nismo državotvoren narod. Da imamo 
sicer mnogo pesnikov, pisateljev in drugih kulturnikov, na 
katere smo lahko ponosni, da pa se ne moremo pohvaliti 
s kralji, vojskovodji in drugimi podobnimi junaki. Tudi če 
spregledamo vse nesmisle te trditve, pa imamo Slovenci 
v svoji dolgi narodni zgodovini tudi človeka, ki je v sebi 
združeval vse te lastnosti. Imamo vojaka in državnika, 
pesnika in umetnika, predvsem pa velikega domoljuba ge-
nerala Rudolfa Maistra – Vojanova.
Ko smo se ob koncu prve svetovne vojne znašli v okolišči-
nah, ko so veliki narodi izsiljevali in pritiskali na manjše 

narodne skupnosti , 
v okoliščinah, ko niti lju-
bljanska vlada ni zares 
razumela usodnosti raz-
mer na slovenskih me-
jah, so general Maister 
in njegovi soborci ukre-
pali. Konkretno in s po-
gumom v srcu, ki ga je 
navdihovala globoka 

ljubezen do slovenske zemlje in naših ljudi. 
Ni pa bil naš Maister zgolj človek akcije, ko je to zahteval 
čas. Pesnik Janko Glazer je imel prav, ko je dejal, da bi bila 
slika generala Maistra pomanjkljiva in nepravilna, »če bi 
videli v njem samo moža dejanja, ne pa obenem tudi moža 
besede in duha, če bi ob njem kot vojaku in organizatorju 
pozabili na ljubitelja duhovnih vrednot in iskatelja lepote, 
na zbiratelja knjig in pesnika.« 
Ker smo zbrani v prostorih šole in so med nami tudi mladi, 
se mi zdi ta poudarek še posebno pomemben. Maister je bil 
general, ki je znal presoditi, kdaj mora vzeti v roko puško 
in kdaj pero in čopič. Razumel je vojno in cenil je mir. Kdor 
ima rad svojo domovino, v svojem srcu ve, kdaj in kako naj 
ukrepa, ko gre za skupne stvari. General in pesnik Maister 
nam je pri tem lahko odličen zgled in vsem nam želim, da 
bi njegov lik čim bolje poznali tudi naši otroci in ob njem 
iskali navdiha. 
Iskreno vam čestitam ob državnem prazniku dneva Rudolfa 
Maistra!

/JANEZ JEREB, univ. dipl. prav.,  
predsednik DDGRM

Počastitev 42 Žirovcev – 
borcev za severno mejo

Predsednik Občine Žiri mag. Janez Žakelj 
ob pozdravnem nagovoru na proslavi

/DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI je 
v sodelovanju z Osnovno šolo Žiri 15. novembra 2019 ob državnem 
prazniku Rudolfa Maistra organiziralo v Osnovni šoli Žiri proslavo, 
ki so jo izvedli učenci te šole.
Na proslavo so bili povabljeni tudi potomci in sorodniki nekdanjih 
borcev. Udeležilo se jih je preko 30, ter vsi učenci od 6. do 9. razreda 
osnovne šole. 
Po Slovenski himni, ki so jo zapeli učenci Mladinskega pevskega 
zbora Osnovne šole Žiri je imel župan Občine Žiri, mag. Janez 
Žakelj, sledeč pozdravni govor:
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/V NADALJEVANJU SO UČENCI Osnovne šole Žiri izvedli 
kulturni program, osrednji govor pa je imela predsednica 
Zveze društev general Maister Slovenije, mag. Lučka Lazarev 
Šerbec.
V razstavni galeriji Osnovne šole je bila ob tej priliki pos-
tavljena tudi dopolnjena razstava 42- tih Žirovcev – bor-
cev za severno mejo, ki so pred 100 leti sodelovali v bor-
bah na severni meji. Med njimi so tudi trije borci (Mlakar, 
Šifrar in Jereb), ki se nikdar niso več vrnili v svoj rojstni kraj. 
Kosti 19-letnega Mlakarja ležijo na vojaškem pokopališču 
v Ljubljani, 27-letnega Šifrarja na pokopališču pri cerkvi Sv. 
Filipa v Šentlipšu (Sankt Philippen) na Koroškem, 20-letnega 
Jereba pa neznano kje na Koroškem.
Zbiranje gradiva o borcih za severno mejo je iz dneva v dan 
težje. Vse bolj ko se časovno odmikajo borbe na severni meji, 

vse teže je dobiti podatke in gradivo, saj je neposrednih po-
tomcev teh borcev (sinov ali hčera) vse manj. Izgubljajo 
se pomembni dokumenti in fotografije iz tistega obdobja. 
V Žireh nam je še uspelo dobiti fotografije o vseh do sedaj 
ugotovljenih in evidentiranih 42-tih borcih. Prav zato je zbra-
no gradivo in razstava o teh borcih še toliko bolj dragocena, 
saj bo ostala večni pomnik tistega obdobja.
Ob letošnjem prazniku generala Maistra smo proslavo in do-
polnjeno razstavo namenili vsem Žirovcem, predvsem pa učen-
cem Osnovne šole Žiri, da spoznajo vse te Žirovce – borce za 
severno mejo, njihovo življenjsko dejanje – borbe na sloven-
ski severni meji in pomen njihovega vodje generala Maistra. 
Razstava bo postavljena do konca leta 2019. V dogovoru z rav-
nateljem OŠ Žiri, g. Marjanom Žakljem, bomo tako prireditev 
in razstavo v OŠ Žiri organizirali vsake štiri leta. /MG

Slavnostna govornica na proslavi 
predsednica ZDGM Slovenije 
mag. Lučka Lazarev Šerbec

Spodaj sedijo potomci Žirovcev – 
borcev za severno mejo 1918-19

Od leve: župan Občine Žiri mag. 
Janez Žakelj, predsednica ZDGM 

Slovenije mag. Lučka Lazarev Šerbec, 
predsednik DDGRM Žiri Janez Jereb 

in praporščak ZDGM Slovenije
Mladinski pevski zbor OŠ Žiri 

ob izvajanju programa

Razstavna galerija v OŠ Žiri, kjer je 
postavljenih 28 razstavnih panojev 
z dokumenti in fotografijami vseh 

42 Žirovcev – borcev za severno mejo

Razstavni pano umrlega 
borca za severno mejo Franca 
Mlakarja, ki je bil med 8. in 
11. januarjem 1919 ranjen 
pred železniškim predorom 
v Podrožci. 13. januarja je 
Mlakar v vojni bolnišnici v 
Ljubljani umrl. Pokopan je 
na vojaškem pokopališču na 
Žalah. V kostnici je bila leta 
1938 postavljena spominska 
plošča z njegovim imenom.
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/LJUBLJANA

/V LJUBLJANI SMO PRAZNIK POČASTILI 22. novembra pred 
Ministrstvom za obrambo. Pred spomenik generalu Rudolfu 
Maistru so delegacija Ministrstva za obrambo, ki jo je vodil mini-
ster za obrambo Karl Erjavec, delegacija Mestne občine Ljubljana 
s podžupanom Dejanom Crnekom in delegacija ZDGM s pod-
predsednikom Joškom Tišlerjem ter predsednikom DGM Ljubljana 
Dušanom Vodebom položile venec.
V prostorih Ministrstva za obrambo je bila krajša slovesnost, pos-
večena pesniku, domoljubu in generalu Rudolfu Maistru Vojanovu 
s kulturnim programom. V imenu Zveze društev general Maister je 
spregovoril Joško Tišler, v imenu Ministrstva za obrambo pa minister 
za obrambo Karl Erjavec. V kulturnem programu je g. Kostič bral 
Maistrove pesmi, nastopila je tudi skupina trobil Slovenske vojske. /MG

/DGM LJUBLJANA

Pozdrav generalu Maistru
Podpredsednik ZDGM Joško Tišler, 

predsednik DGM Ljubljana Dušan Vodeb 
in podpredsednik MOL Dejan Crnek

Udeleženci svečanosti pred spomenikom generala Maistra

23. november, državni praznik 
generala Rudolfa Maistra
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Udeleženci krajše slovestnosti 
v počastitev generalu Rudolfu 
Maistru v prostorih  MORS-a

Spomenik generala Maistra  
pred MORS-om

Praporščaki

Predstavniki zveze 
in društva general 
Maister Ljubljana

Minister za obrambo 
Karl Erjavec

Govor predstavnika 
ZDGM Joška Tišlerja

Recitacija 
Maistrovih pesmi 

– g. Kostič

Podpresednik 
ZDGM Joško Tišler

Predsednik DGM 
Ljubljana Dušan Vodeb

Minister za obrambo 
Karl Erjavec
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/34. MAISTROVE PRIREDITVE NA ZAVRHU

/NA ZAVRHU V SLOVENSKIH GORICAH 
so bile 24. novembra 2019 že 34. Maistrove 
spominske prireditve. Skupaj so jih prip-
ravili Občina Lenart, Turistično društvo 
Rudolfa Maistra Vojanova iz Zavrha in 
Domovinsko društvo generala Rudolfa 
Maistra iz Maribora. Lenarški župan mag. 
Janez Kramberger je skupaj s predstavniki 
Slovenske vojske, s predsednico Zveze dru-
štev generala Maistra, mag. 
Lučko Lazarev Šerbec, in 
predstavniki Maistrovih 
društev iz Cerkvenjaka in 
Maribora, položil venec 
h kipu Rudolfa Maistra pred 
obnovljeno Štupičevo vilo, 
v kateri je od lani na ogled 
zanimiva muzejska posta-
vitev “Maister po Maistru”. 
Dosedanji obisk je prese-
gel vsa pričakovanja in tudi 
napovedi za leto 2020 so 
izredno obetavne. Med obi-
skovalci je veliko mladih, 
kar je še posebej navdušu-
joče. Pred položitvijo venca 
je na platoju pred Štupičevo 
vilo zaigrala lenarška pihal-
na godba, ki je že stalnica 
Maistrovih spominjanj na 
Zavrhu.
Po tem protokolarnem de-
janju so v završkem domu 
kulture predstavili tesne-
ga Maistrovega sodelavca, 
sicer slovenskogoriškega 
rojaka iz Nadbišca, prof. 
Frana Voglarja, ki je bil po 
prevratu leta 1918 tajnik 

Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru. 
Fran (Franjo) Voglar je bil politik in šol-
nik. Rodil se je 5. oktobra 1877 v Nadbišcu 
pri Voličini v Slovenskih goricah kmetu 
Vidu in Ivani, rojeni Kocbek, umrl pa 17. 
oktobra 1925 v Mariboru. Osnovno šolo je 
obiskoval v Spodnji Voličini, klasično gim-
nazijo pa v Mariboru (1890–1899). Študij 
klasične filologije in slavistike na Dunaju 

(1899–1903) je leta 1904 us-
pešno zaključil z diplomo. 
Kot suplent je učil na gim-
naziji v Celju (1903–1905) in 
Št. Pavlu v Labotski dolini 
(1906–1912), potem je bil 
v Mariboru profesor na kla-
sični gimnaziji (1912–1921) in 
na realki (1917 – 1918) ter od 
leta 1922 do smrti, leta 1925, 
ravnatelj ženskega učitelji-
šča. Narodno-politično je 
začel delovati v Mariboru 
med prvo svetovno voj-
no, ko je delal v različnih 

Prizadevni lenarški organizatorji pod vodstvom Aleša Ariha z mislimi že pri jubilejnih, 
35. Maistrovih prireditvah leta 2020, ko se bodo spomnili bojev za Koroško in plebiscite

V znamenju spominjanja 
NA ROJAKA FRANA VOGLARJA

/DR. MARJAN TOŠ

Na 34. Maistrovih 
prireditvah na Zavrhu so 
se spomnili zaslužnega 
slovenskogoriškega 
rojaka in Maistrovega 
sodelavca prof. Frana 
Voglarja, ki je bil doma 
iz Nadbišca (arhiv NUK)
Voglarjeve domačije v 
Nadbišcu že dolgo ni 
več, na njenem mestu 
stoji nova hiša. 
(Foto: Marjan Toš)

Osmrtnica za Franom Voglarjem
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/ZAVRH

/24. NOVEMBRA 2019 SO NA ZAVRHU potekale že 34. tra-
dicionalne Maistrove prireditve, ki so jih pripravili Občina 
Lenart, Turistično društvo Rudolf Maister - Vojanov Zavrh in 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra iz Maribora.
Na ploščadi pred prenovljeno Štupičevo vilo, v kateri je na 
ogled zanimiva muzejska postavitev “Maister po Maistru”, 
je obiskovalce v taktih koračnice pričakal Slovenskogoriški 
pihalni orkestra MOL Lenart, nato je sledilo polaganje venca 
h kipu v čast in spomin velikemu generalu in pesniku.
V dvorani kulturnega doma na Zavrhu je nato potekalo pre-
davanje dr. Marjana Toša, ki je predstavil domačina, tesnega 
Maistrovega sodelavca iz Nadbišca, Frana/ Franja Voglarja 
(1877-1925), ki je bil šolnik, kulturnik in tajnik Narodnega 
sveta za Štajersko leta 1918.
Sledil je bogat kulturni program, polno dvorano je nagovoril 
in pozdravil župan, mag. Janez Kramberger, in izpostavil po-
men spominjanja na Maistra in njegove soborce za severno 
mejo. 
V imenu Domovinskega društva generala Maistra Maribor je 
Aleš Arih podelil tri spominske medalje Rudolfa Maistra, ki 
so jih prejeli dr. Maja Toš, prof. Igor Zemljič in Božo Čobec.
Obiskovalce je nagovorila tudi predsednica Turističnega 
društva Rudolf Maister – Vojanov, Barbara Klemenšak, ki 
je poudarila, da se na Zavrhu Maistra spominjajo že od leta 
1961, ko so po njem poimenovali Turistično društvo in leta 
1963 še razgledni stolp. Maistrove prireditve na Zavrhu pa 
so se na pobudo Aleša Ariha začele organizirati leta 1985. 
Prireditev je potekla v pozitivnem vzdušju in v pričakovanju 
naslednjih, jubilejnih, že 35. Maistrovih prireditev. /MG

/PETRA KRANVOGEL KOROŠEC

34. Maistrove 
prireditve

organizacijah. Septembra 1918 je postal tajnik Narodnega 
sveta za Štajersko in v njem zavzeto deloval kot eden naj-
trdnejših Maistrovih podpornikov in zvestih sodelavcev. 
Kronisti so v nekrologih ob Voglarjevi smrti leta 1925 iz-
postavljali njegovo slovensko narodno pokončnost, sode-
lovanje v prevratnih dogodkih in izredno požrtvovalno 
delovanje v funkciji tajnika Narodnega sveta za Štajersko. 
»Zgodovina bo postavila pokojnika med prve sinove naše 
domovine, med one, ki so si v tihem, skromnem, a tem 
uspešnejšem delu postavili trajni spomenik hvaležnosti 
med svojim ljudstvom«. Časopisi so izpostavili predvsem 
Voglarjevo vztrajnost in marljivost in ocenili, da je bil »rav-
natelj Voglar mož tihega, vztrajnega dela, ki je v Mariboru 
stopil v ospredje ob prevratu, ko je bil tajnik Narodnega 
sveta za Štajersko«. S svojim delovanjem se je trajno zapisal 
v mariborsko in slovensko politično in kulturno zgodovino. 
Prav je, da se ga je spomnilo tudi domače, lokalno okolje, 
v katerem je bil skoraj povsem pozabljen in to kjub temu, 
da sam nikoli ni zanikal svojega slovenskogoriškega, pode-
želsko-kmečkega porekla. Prof. Voglar je bil iskren sloven-
ski rodoljub in domoljub, dialoško in pluralistično usmerjen 
v smislu udejanjanja načela, da je drugačnost stvar prihodno-
sti. General Maister ga je visoko cenil, saj je bil zvest velike-
mu cilju, ki se je odvijal v prevratu leta 1918 – to je narodni 
osvoboditvi Maribora in vse slovenske Štajerske. Znal je torej 
biti ob pravem času na pravem mestu, kar je odlika odločnih 
in drznih ljudi z vizijo, smo slišali na Zavrhu.
V nadaljevanju dogajanja je vse udeležence prireditve, ki je 
bila kljub nedeljskemu večeru in slabemu vremenu vnovič iz-
jemno množično obiskana, nagovoril in pozdravil lenaški žu-
pan, mag. Janez Kramberger. Med drugim je opozoril na po-
men završkega spominjanja na Maistra in njegove soborce za 
severno slovensko mejo. Povedal je, da je general na Zavrhu 
enostavno doma in da ga tukajšnji ljudje niso nikoli pozabili. 
Duša Maistrovega spominjanja na Zavrhu, prof. Aleš Arih, 
pa je izpostavil, da bodo prihodnje leto že 35. spominske 
prireditve, na katere se je treba še posebej pripraviti. Gre za 
čas po letu 1985, ko so prireditve prešle v organizirano obliko 
negovanja spomina na generala Maistra, in pripomogle, da 
se je ta pokončni mož končno znova vrnil v slovenski jav-
ni in zgodovinski spomin. V imenu Domovinskega društva 
generala Maistra Maribor je podelil tri spominske medalje 
Rudolfa Maistra, ki so jih prejeli Božo Čobec, dr. Maja Toš 
in prof. Igor Zemljič. 
Obiskovalce, med katerimi je bil tudi vnuk generala Maistra, 
Borut Maister, je nagovorila še predsednica TD Rudolf 
Maister Vojanov iz Zavrha Barbara Klemenšak. Zahvalila 
se je vsem organizatorjem za vestno delo v vseh letih spomi-
njanja na Maistra, ki traja na Zavrhu že od leta 1961. Vnovič 
je izrekla zahvalo lenarški občini za njen prispevek k ureditvi 
Štupčeve vile in spominskega muzeja z okoljem. S tem je kraj 
veliko pridodbil in postal še privlačnejši za številne obisko-
valce od blizu in daleč. /MG
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/PROJEKT RUDOLF MAISTER – ZNAMENITI SLOVENEC

/V DOMOVINSKEM DRUŠTVU generala Rudolfa Maistra Maribor 
smo ob 100-letnici bojev za severno mejo pripravili projekt z nas-
lovom Rudolf Maister Vojanov – znameniti Slovenec. Pri tem smo 
upoštevali dejstvo, da se bo Maistrova zgodba nadaljevala tudi v le-
tih 2019 in 2020, ko je Maister pred sto leti doživljal težke trenutke 
na Štajerskem, še bolj boleče pa na Koroškem. Njegovo dokončno 
slovo od nekdanje Karantanije, zibelke slovenstva, pa je povzročil 
izgubljeni plebiscit 10. oktobra 1920. S tem so bila izničena vsa 
njegova prizadevanja po priključitvi Koroške matičnemu telesu.
V okviru društvenega projekta Rudolf Maister – znameniti Slovenec 
smo 23. novembra 2019 v Melju v soorganizaciji z Območnim zdru-
ženjem veteranov vojne za Slovenijo Maribor pripravili spomin-
sko slovesnost z odkritjem spominske plošče na pročelju nekda-
nje vojašnice 26. strelskega polka. Prav ta je prerastel v znameniti 
Mariborski pešpolk, ki pomeni zametek prve slovenske vojske 
s slovenskimi častniki, vojaki in slovenskim poveljevanjem. Napis 
na spominski plošči se glasi: 1. novembra 1918 je major Rudolf 
Maister v tej zgradbi vojašnice 26. strelskega polka v Melju prev-
zel poveljstvo nad mestom Maribor in celotno Spodnjo Štajersko. 
Še istega dne ga je Narodni svet povišal v generala.

Odkritje spominske plošče 
na meljski vojašnici

/ALEŠ ARIH, 
predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor

Foto: Franc Lajnšič

Slavnostna prireditev pred meljsko vojašnico
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Različne interpretacije 
Maistrovih besed, izrečenih 
pred polkovnikom Holikom 
in zbranimi visokimi častni-
ki v meljski vojašnici, ko je 
razglasil prevzem vojaške 
oblasti nad Mariborom 
in Spodnjo Štajersko, so 
nas zgodovinarje spodbu-
dile, da smo pričeli iskati 
verodostojen dokument, 
ki bo vseboval dejanske 
Maistrove besede. Po zaslu-
gi kolega zgodovinarja Igorja 
Zemljiča smo ga dobili in ga 
objavljamo z namenom, da 
postane zavezujoč za vse, ki 
citirajo poročnika Maistra 
1. novembra 1918. Zapisal je 
naslednje: 

Napis na spominski plošči

Pred napisom na spominski ploščiOdkritje spominske plošče

Govor predsednika Domovinskega društva 
generala Rudolfa Maistra Maribor Aleša 

Ariha, nastop VS Fantje na vasi, KUD Rače

Da, Maister je zmagal, 
svojo zmago pa je moral 
deliti z nadporočnikom 
Edvardom Vaupotičem, 
ki mu je kot odličen obve-
ščevalec omogočil, da se 
je pravočasno srečal s pol-
kovnikom Holikom in za-
vrnil njegov memorandum 
12 točk, kako ravnati, da 
bo Maribor ostal v nem-
ških rokah. Zato menim, 
da moramo tudi Edvardu 
Vaupotiču postaviti spo-
minsko obeležje.
Sreča je na strani pogum-
nih. Generala Maistra je 
spremljala pri mnogih odlo-
čitvah, tudi takšnih, ki jih vo-
jaška praksa ne pozna. /MG

»UVIDEL SEM, DA MORAM ZA VSAKO CENO 
PREPREČITI TO NAKANO NEMŠKIH ČASTNI-
KOV. PREPOZNAL SEM, DA JE ZDAJ USODA 
MARIBORA V MOJIH ROKAH. TO SPOZNANJE 
ME JE TAKO RAZVNELO, DA JE KAR BUŠNILO IZ 
MENE: ‚NE PRIZNAVAM TEH TOČK! MARIBOR 
PROGLAŠAM ZA JUGOSLOVANSKO POSEST 
IN PREVZEMAM V IMENU SVOJE VLADE VO-
JAŠKO POVELJSTVO NAD MESTOM IN VSEM 
SPODNJIM ŠTAJERSKIM.‘ TO SEM IZJAVIL NA 
LASTNO PEST IN NA LASTNO ODGOVORNOST. 
UDAREC JE ZADEL NEPRIČAKOVANO IN GLO-
BOKO VSE NAVZOČE. Z NEODLOČNIH OBRAZOV 
ČASTNIKOV SEM RAZBRAL, DA JIH JE POPOL-
NOMA STRL MOJ NASTOP. ZATO SEM – ŠE PRE-
DEN JE MOGEL KDO IZPREGOVORITI – DRUGIČ 
VSEKAL: ‚KDOR BI SE V PODROČJU MOJE OB-
LASTI UPIRAL MOJIM POVELJEM, PRIDE PRED 
MOJE VOJNO SODIŠČE.‘ S TO GROŽNJO SEM PO-
POLNOMA ZMAGAL.« (Maister, Rudolf (1931) 
Iz junaške dobe Maribora, Ilustracija, str. 159–161.)
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/KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

/V NEDELJO, 1. 12. 2019, 
je bila v Križevcih pri 
Ljutomeru slovesno odprta 
spominska soba, posvečena 
duhovniku, biblicistu, preva-
jalcu, dvakratnemu rektorju 
Univerze v Ljubljani in na-
rodnemu delavcu dr. Matiji 
Slaviču. Slavnostno mašo 
je daroval murskosoboški 
škof msgr. dr. Peter Štumpf, 
ob somaševanju domačega 
župnika Štefana Vinkoviča 
in salezijanskega duhovnika 
p. Petra Pučnika. Spominsko 
sobo v Anini kapeli, ki stoji 
ob župnijski cerkvi, sta ure-
dila Občina Križevci pri Ljutomeru in domača župnija. Za 
vsebinsko postavitev sta poskrbela Marko Wolf in Franc Čuš. 
Ob otvoritvi je domači župnik Štefan Vinkovič predstavil 
zgodovino Anine Kapele in njeno obnovo. Križevski župan 
mag. Branko Belec je opisal potek projekta in financiranja 
postavitve spominske sobe. Spominsko sobo je blagoslovil 
škof dr. Peter Štumpf. Osrednji govornik Franc Čuš, prof. 
zgodovine na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in pod-
predsednik Prelškega društva general Maister, je v svojem 
izvajanju predstavil glavne poudarke iz življenja in dela 
dr. Matije Slaviča ter iskal vzporednice z delom dr. Franca 
Miklošiča, najpomembnejšega slovenskega znanstvenika 19. 
stoletja. Prireditve so se udeležili tudi člani društev genera-
la Maistra iz Pomurja, člani Prekmurskega društva general 
Maister Murska Sobota in Društva general Maister Veržej 
pa tudi v uniformah in s prapori. 
Franc Čuš je v svojem nagovoru izpostavil: »Mursko po-
lje je ravnica med vinorodnimi griči Slovenskih goric in 
reko Muro. Pokrajina na desni strani reke Mure se imenuje 
Prlekija, prebivalci pa Prleki. Rodovitna pokrajina je v prete-
klosti omogočila trdne gospodarske temelje, razvito šolstvo 
in obmejna lega pa pri ljudeh izrazito narodno zavednost. Ni 
slučajno, da od tukaj izvirajo za slovenski narod pomemb-
ni politiki, znanstveniki, duhovniki, pesniki, pisatelji, izu-
mitelji. Franc Miklošič, Stanko Vraz, Matija Prelog, Jakob 
Missia, Franc Kovačič, Anton Korošec, Janez Puh, Slavko 
Osterc, Anton Trstenjak, Edvard Kocbek so imena in pri-
imki samo nekaterih. V to skupino prleških rojakov spada 
tudi Matija Slavič, duhovnik, biblicist, prevajalec, narodni 

delavec. Rojen je bil v vasi 
Bučečovci, v kmečki družini, 
staršema Matiji in Ani (ro-
jeni Hrovat), kjer sta dobro 
stoječa kmetija in vinograd 
kot pomemben dodaten vir 
dohodka predstavljala te-
melj, da je iz te rodbine izšlo 
večje število izobraženih in 
v lokalnem (okolju vplivnih 
posameznikov.
Ob prebiranju in našteva-
nju pomembnih prelomnic 
v življenju dr. Matije Slaviča 
se mi vedno bolj pojavljajo 
vzporednice z življenjem in 
delom drugega velikega pr-

leškega rojaka, najslavnejšega in najvplivnejšega Slovenca 
19. stoletja, dr. Franca Miklošiča. Slavič se je šele rodil, ko je 
bil Miklošič na Dunaju priznan kot znanstvenik svetovnega 
formata. Oba imata podobne življenjske izkušnje. Starši so 
mladega Miklošiča iz Ljutomera poslali v latinsko gimnazi-
jo v Varaždin. Od tam je presedlal v nemško Mariborsko, 
predvsem z željo, da je lahko uspešno nadaljeval s študijem 
prava in filozofije v Gradcu. Podobno je najverjetneje gnalo 
Slavičeve starše, ki so ob obiskovanju osnovne šole v do-
mačih Križevcih spoznali talente svojega sina in ga poslali 
v radgonsko nemško osnovno šolo od tam pa v mariborsko 
klasično gimnazijo ter bogoslovje. Leta 1900 je v domači 
cerkvi pel novo mašo. Znanstveni naziv doktor je dosegel 
na Dunaju. Oba sta bila talentirana za učenje jezikov in sta 
postala prava poliglota. Prav ta kvaliteta je bila osnova za 
njuno znanstveno delo. Miklošič je poznal večino modernih 
jezikov, starih klasičnih jezikov, bil je eden največjih strokov-
njakov za slovanske jezike in pionir v proučavanju albanšči-
ne ter romskega jezika. Tudi Slavičev obseg znanja jezikov 
ni bil nič manjši. Znanje svetopisemskih jezikov, latinščine, 
starogrščine, hebrejščine, aramejščine, arabščine so bile os-
nova, da je lahko bral biblijske tekste v originalu in kot prvi 
katoliški strokovnjak na Slovenskem dosledno prevajal sveto 
pismo stare zaveze po hebrejskem izvirniku. Svoje znanje je 
izpopolnjeval na dveh študijskih potovanjih po Sveti deželi 
in Egiptu ter na Bibličnem inštitutu v Rimu. Leta 1939 je izšlo 
prvih šest knjig stare zaveze. Tik pred smrtjo je prevedel vse 
knjige, med tem ko mu malih prerokov zaradi izgube vida 
ni uspelo prevesti. V celoti je njegov prevod stare zaveze 

/FRANC ČUŠ,  
podpredsednik Prleškega društva general Maister

Otvoritev spominske sobe 
DR. MATIJI SLAVIČU

Doprsni kip dr. Matije Slaviča
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Svetega pisma izšel šele po njegovi smrti v letih 1959 in 1961. 
V revolucionarnem letu 1848 je bil Miklošič med soav-
torji prvega slovenskega političnega programa Zedinjena 
Slovenija, v katerem je bila izražena zahteva po ozemeljski 
celovitosti slovenskega narodnega ozemlja. Podporo pro-
gramu so Slovenci izražali s podpisovanjem peticije, najbolj 
množično ravno Miklošičevi in Slavičevi prleški rojaki. 70 
let kasneje se je Matija Slavič boril na mirovni konferenci 
v Parizu za Prekmurje oz. prekmurske Slovence in s tem za 
uresničitev programa Zedinjene Slovenije. Ti so kljub skupni 
vladarski hiši Habsburžanov, bili politično gledano stoletja 
del Ogrskega kraljestva. Po prvi svetovni so se meje risale 
na pariški mirovni konferenci. Slovencem interesi velikih sil 
niso bili naklonjeni. Zunaj novoustanovljene prve jugoslo-
vanske države, imenovane Kraljevine SHS, je ostal velik del 
slovenskega narodnega ozemlja, to sta Primorska s Trstom in 
Koroška s Celovcem. Edino ozemlja, ki jih je zasedel general 
Rudolf Maister s svojimi 4000 vojaki oz. za katere sta sloven-
ske interese zastopala Matija Slavič in veržejski sosed Franc 
Kovačič, so pripadla Slovencem. To so Spodnja Štajerska 
z Mariborom, majhen del Koroške in Prekmurje. Vseeno sta 
se Kovačič in Slavič iz Pariza vrnila z grenkim priokusom, saj 
sta bila izgubljena tudi Radgonski kot in Porabje. 
Ena izmed glavnih zahtev, ki so jo Slovenci izražali od revo-
lucionarnega leta 1848 do prve svetovne vojne, je bila prav 
gotovo ustanovitev univerze. Za uresničitev tega cilja se je 
moral zgoditi propad dvojne monarhije. V skupini narodno 
naprednih Slovencev je bil tudi Slavič in ti so točno pred 
100 leti dosegli ustanovitev najpomembnejše znanstveno-
-izobraževalne institucije, to je Univerze v Ljubljani. Tako 
Miklošič kot Slavič sta naredila imenitno akademsko kari-
ero. Miklošič se je iz cesarske knjižnice prebil na Univerzo, 
kjer je leta 1849 postal prvi profesor slavistike na Dunaju. 
Kasneje je postal tudi rektor in večkratni dekan Filozofske 
fakultete. Matija Slavič je leta 1911 postal profesor za biblič-
ne vede Stare zaveze na Bogoslovnem učilišču v Mariboru. 
Leta 1920 je bil imenovan za profesorja na Teološki fakul-
teti Univerze v Ljubljani. Tukaj je predaval biblične vede do 
upokojitve leta 1952, z delom pa nadaljeval vse do smrti 1958. 
Na Kongresnem trgu pred sedežem Univerze v Ljubljani je 
postavljena razstava ob 100-letnici ustanovitve te ustanove. 
Na seznamu vseh rektorjev Univerze najbolj izstopa ime dr. 
Matije Slaviča, ki je bil edini izmed njih dvakratni rektor, in 
to v ločenih mandatih. Poleg tega je bil trikrat izvoljen za 
dekana Teološke fakultete, večkrat za prodekana in prorek-
torja. Gre mu zasluga, da se je uredilo financiranje Univerze, 
s čimer je preprečil ukinitev določenih fakultet oz. njene 
samostojnosti, prav tako pa je v njegovem prvem manda-
tu stekla aktivnost za pridobivanje finančnih sredstev za 
gradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice po Plečnikovih 
načrtih. Tudi v drugem mandatu se je nadaljevalo njegovo 
delo za ustrezno financiranje Univerze in razširitev progra-
mov, predvsem medicinske fakultete. Kot rektor je podelil 
častni doktorat tedanjem slovenskem političnemu voditelju, 
Jürjevškemu rojaku dr. Antonu Korošcu in večkratnemu lju-
bljanskemu županu dr. Ivanu Hribarju. Oba sta imele ne-
minljive zasluge za ustanovitev in obstoj Univerze. V najbolj 
tragičnem obdobju za slovenski narod je Slavič med drug 

svetovno vojno opravljal naloge prorektorja. Predvsem nje-
govim pogajalskim sposobnostim gre zasluga, da lahko letos 
praznujemo 100-letnico nepretrganega delovanja Univerze. 
Franc Miklošič je bil za zasluge na področju znanosti s stra-
ni cesarja Franca Jožefa I. povzdignjen v plemiški stan ter 
postal član gosposke zbornice. Slavičevih neprecenljivih 
zaslug za slovenski narod pa povojna oblast ni prepoznala. 
V nevarnosti za življenje je bil prisiljen celo bežati iz domo-
vine. Vseeno mu njegovi nasprotniki niso mogli dokazati 
izmišljenih obtožb, zato se je po amnestiji leta 1947 smel 
vrniti domov in ponovno poučevati na Teološki fakulteti. 
Vseeno je izginil iz slovenskega zgodovinskega spomina tako 
kot njegovi sodelavci: Maister, Korošec, Kovačič, Klekl, Jerič, 
Godina. Po njih ni bila poimenovana nobena ulica, trg, pos-
tavljen kakšen kip ali drugo spominsko obeležje. Šele čas 
nove slovenske pomladi, v 2. polovici 80. let je na površje 
ponovno odkrival njihove zgodovinske zasluge. Sorodniki so 
desetletja skrbno, deloma skrivno hranili osebne predmete, 
skromno materialno in bogato duhovno zapuščino svojih 
slavnih prednikov. Pristojne institucije, financirane s strani 
države, niso hotele, predvsem pa smele javnosti prikazovati 
tovrstnih zgodovinskih dejstev. Sam sem se z imenom Matija 
Slavič srečal šele kot študent zgodovine, ko sem pisal diplom-
sko nalogo o dr. Antonu Korošcu, podrobneje pa leta 1997, 
ko je bila tukaj, v Križevcih, obeležena 120-letnica rojstva, 
v sklopu katere je bil postavljen tudi doprsni kip.
To zgodovinsko krivico do rojakov danes popravljajo ob-
čine, župnije in domoljubne organizacije. Glavno zaslugo, 
da bo slovenski javnosti omogočen vpogled v vsaj majhen 
delček življenja in dela dr. Matije Slaviča, imajo Župnija 
Križevci in gospod župnik Štefan Vinkovič, ki je bil duhov-
ni in idejni vodja ureditve spominske sobe, Občina Križevci 
pri Ljutomeru na čelu z županom mag. Brankom Belcem 
in sodelavci občinske uprave, ki so zagotovili financiranje, 
predvsem pa gospa Matilda Slavič, ki je zaščitila ter ohra-
nila neprecenljive dokumente iz Slavičeve zapuščine in jih 
je nesebično odstopila za stalno razstavo. Vsebinsko sva se 
v ureditev in oblikovanje zgodbe o Matiji Slaviču vključila 
s sodelavcem Markom Wolfom. Razstava je zasnovna po 
sklopih: Anina kapela, Slavičeva družina in Slavič duhovnik, 
znanstvenik in prevajalec Svetega pisma, narodni delavec – 
diplomat na Pariški mirovni konferenci in rektor ljubljanske 
univerze. Vsi razstavljeni eksponati so originali in so bili last 
dr. Matije Slaviča. Nekaj fotografskega in dokumentarnega 
gradiva je predstavljeno v digitalni obliki. Vključena je tudi 
celostna podoba, katere osnova je podpis dr. Matije Slaviča. 
V nastajanju je dokumentarni film, pri katerem so s svojimi 
pričevanji sodelovali: Matilda Slavič, Štefan Vinkovič, dr. 
Jožef Smej, dr. Andrej Hozjan, dr. Stanislav Zver, dr. Bogdan 
Kolar in dr. Maksimiljan Matjaž. Delovno verzijo filma si 
lahko tudi danes ogledate v spodnjem delu kapele. Razstava 
se bo vsekakor še dopolnjevala in delno spreminjala. 
Mogoče zgodovinsko zgrešeno ali do Slaviča nepošteno, 
primerjati ga z Miklošičem, si vseeno upam izjaviti: kar je 
pomenil Miklošič za Slovence v 19. stoletju, je Slavič v 20. 
stoletju. Zato je dolžnost Slovencev, da se ju spominjamo in 
si prizadevamo, da zgodovinski spomin nanju ne bo izginil, 
njuna zapuščina še namreč vedno živi.« /MG
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/MARIBOR

/ZGODOVINO SLOVENSKEGA NARODA ZAZNAMUJEJO 
mnogi pomembni dogodki in z njimi povezani ljudje, ki so 
v svojem času s pogumom, politično modrostjo, z znanjem, 
in domoljubjem poskrbeli za ohranjanje slovenstva, sloven-
skega jezika in etnične celovitosti slovenskega ozemlja. 
Med te zagotovo sodita Anton Martin Slomšek in Rudolf 
Maister. V letu 2018 smo praznovali 100-letnico bojev za 
severno mejo, letos pa se s ponosom spominjamo 160-letnice 
prenosa sedeža lavantinske škofije v Maribor. Zato 4. sep-
tember vsako leto praznujemo kot spomin-
ski dan Mestne občine Maribor. Slomškovo 
dejanje je pripomoglo k ureditvi narodne 
meje na Štajerskem, ki jo je kasneje potr-
dil Maister in s tem zakoličil današnjo slo-
vensko-avstrijsko državno mejo. Slomšku 
je uspelo, da je v eno škofijo povezal več kot 
200.000 štajerskih Slovencev. 
Odločitev, da bo Maribor postal sedež Slomškove škofije, ni 
bila samoumevna. Več desetletij je bila vprašljiva iz različnih 
razlogov, kot so vojne razmere v cesarstvu, zahteve po pre-
oblikovanju škofij, obstoj dveh škofijskih sedežev, spremenje-
na cesarjeva odločitev in celo zahteva po ukinitvi lavantinske 
škofije. Izoblikoval se je predlog, da se sedež škofije prenese 
v eno izmed štajerskih mest. Predlagana so bila mesta: Celje, 
Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica. Med naštetimi mesti se je 
pričel konkurenčni boj za pridobitev sedeža škofije. Po dolgih 
pogajanjih sta ostala dva konkurenta, Maribor in Ptuj. Ker 

do izbora ni prišlo, se je leta 1831 cesar Franc I. odločil, da 
sedež lavantinske škofije ostane »za vse čase« v Št. Andražu 
na Koroškem. 
Revolucionarno leto 1848 je zaostrilo in izpostavilo naro-
dno vprašanje tudi pri Slovencih. Ponovno se je aktualiziralo 
vprašanje prenosa sedeža v eno izmed že omenjenih mest. 
Mariboru in Ptuju se je pridružilo Celje, predvsem zaradi 
Slomškove mladostne navezanosti na knežje mesto. Kljub 
osebnemu nagnjenju do Celja je Slomšek izbral Maribor za 

sedež svoje škofije. 26. oktobra 1856 je ce-
sar Franc Jožef dal svoj načelni pristanek 
k novi razmejitvi škofij in prenosu sedeža 
lavantinske škofije v Maribor. Čeprav so 
sledili novi zapleti in časovni zamiki, sta se 
cesarjeva volja in Slomškova želja uresničili 
4. septembra 1859. 

Takrat je Slomšek med slovesno mašo izrekel naslednje 
besede: » Pozdravljeno, ljubo mesto Maribor, z zelenimi 
goricami ovenčano. Danes obhajaš svoj praznik, kakršne-
ga tvoji očetje niso videli in tvoji otroci ne bodo doživeli. 
Pozdravljena, novo urejena lavantinska škofija, ki se veseliš, 
da so izpolnjene tvoje dolgoletne želje in škofovski sedež 
prestavljen v tvojo sredino.« 
Sedaj laže razumemo besede generala Maistra, izrečene 
potem ko je za ohranitev severne meje prejemal številne 
čestitke in zahvale: »Jaz sem samo nadaljeval delo, ki ga je 
opravil Slomšek.« /MG

/ALEŠ ARIH,  
predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor

160-letnica prenosa sedeža 
lavantinske škofije v Maribor

»Jaz sem samo nadaljeval 
delo, ki ga je opravil 

Slomšek.«  
(Rudolf Maister)
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SLOMŠKU JE USPELO v novo lavantinsko škofijo vključiti tudi 
šentiljsko župnijo na severni narodnostni meji. Meja med sloven-
sko lavantinsko in nemško graško škofijo se je določala s pisnim 
izrekanjem župljanov za vključitev v eno ali drugo škofijo. Izrekanje 
v šentiljski župniji je s sredstvi župljanov izvedel župnik Franc 
Osojnik. Zbrali so veliko večino, 937 podpisov, podpore vključitvi 
v lavantinsko škofijo in tako s Slomškom zarisali narodnostno mejo 
na severu.
Avstrijci se z izgubo Šentilja niso sprijaznili in so si ga vse do konca 
prve svetovne vojne s kupovanjem posesti, napadi na slovensko 
šolo in cerkev in ustanovitvijo nemške šole prizadevali ponemči-
ti. Šentiljski narodni bojevniki so s politično in denarno pomočjo 
vseslovenske javnosti obranili Slomškov Šentilj in 24. novembra 
1918 na velikem ljudskem zborovanju pozdravili Maistrovo vojsko.
Pariška mirovna konferenca je leta 1919 ob določanju državne meje 
pri Šentilju med Republiko Avstrijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev poleg manjših popravkov po volji posestnikov na ob-
činski meji med Šentiljem in avstrijskim Špiljem, izidov občinskih 
volitev leta 1903 in 1906 ter popisa prebivalstva leta 1910 upoštevala 
Maistrovo zasedbo severne meje mariborske škofije. /MG

Slomšek in Šentilj

Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj, Občina Šentilj in Zveza društev 
general Maister so ob dnevu Rudolfa Maistra 2019 v avli Kulturno-prosvetnega 

doma Vlada Pipana v Šentilju škofu Antonu Martinu Slomšku postavili 
spominsko obeležje. V družbi s prenovljenim spominskim obeležjem generalu 

Rudolfu Maistru spominja na njegovo narodnobuditeljsko delo in prizadevanje 
za obstoj slovenskega naroda na Spodnjem Štajerskem in sporoča zahvalo 

Šentiljčanov, da so tudi po njegovi zaslugi postali del slovenske države.
Relief škofa Antona Martina Slomška je v glini upodobil akademski kipar dr. Marjan Drev.

/BRUNO JELENKO
 Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj
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/SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

/PRLEŠKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER in Kulturno 
društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob 
Ščavnici sta v četrtek, 21. novembra, pripravili prireditev ob 
državnem prazniku, Dnevu generala Maistra.
Ker je leto 2019 posvečeno 100-letnici združitve Slovencev, 
ki so do konca 1. svetovne vojne živeli ločeno v avstrijskem in 
ogrskem delu monarhije, smo medse povabili dr. Stanislava 
Zvera, župnika v Župniji Bogojina. Katoliški duhovniki so na-
mreč odigrali pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega 
jezika in s tem pripadnosti slovenskemu narodu med prek-
murskimi Slovenci. To so bili, med drugimi Franc Ivanocy, 
Jožef Klekl st., Jožef Godina in Ivan Jerič. Vsi po vrsti so so-
delovali s katoliškimi duhovniki z desnega brega Mure, zato 
ne preseneča, da so ravno prleški rojaki Anton Korošec, Fran 
Kovačič in Matija Slavič, odigrali pomembno vlogo, ko se je na 
terenu in v Parizu odločalo 
o usodi »ogrskih« Slovencev.
Dr. Stanislav Zver je na prire-
ditvi predstavil vlogo in po-
men delovanja Jožefa Klekla 
st. Dr. Zver velja za enega naj-
boljših poznavalcev življenja 
in dela Jožefa Klekla st., saj 
je magistrski študij končal 
z nalogo »Pomen Jožefa 
Klekla st. (1874 – 1948) 
v obrambi slovenstva med 
Muro in Rabo«, doktorski 
študij pa je zaključil z nalogo 
»Slovenstvo Jožefa Klekla st. 

(1874 – 1948) v medvojnih dokumentih (1941 – 1945) in v luči 
predvojnih dogodkov.« Ob 100. obletnici združitve Prekmurja 
z matičnim narodom pa je izšla njegova knjiga »Tebi, sloven-
ska krajina«, s podnaslovom Slovenstvo Jožefa Klekla st. (1874 
– 1948) v medvojnih dokumentih (1941 – 1945) v luči povojnih 
dogodkov.
Na prireditvi so nekaj pesmi, med njimi tudi Kleklovo himno 
prekmurskih Slovencev Slovenska krajina, zapele Ljudske pev-
ke iz Črenšovcev.
Marsikateri starejši, močnejši in bogatejši narodi, kot smo 
Slovenci so že propadli in izginili v ropotarnici zgodovine ter 
se jih danes še redkokdo spominja, samo zato, ker niso ohra-
njali ter spoštovali lastne kulture in zgodovine. Zato državni 
prazniki predstavljajo opomnik, da slovenska samoniklost, 
posebnost in samostojnost niso samoumevne, ampak zgolj 

posledica pravih odločitev 
v pravih trenutkih, ki so pri-
peljali k uresničitvi sanj sle-
hernega naroda – samostojni 
državi. Dogodki, ki se jih spo-
minjamo ob državnih prazni-
kih, so najboljši dokaz, da sta 
naša moč in neodvisnost po-
gojena izključno z narodovo 
slogo. Zaradi moralne odgo-
vornosti do naših prednikov 
morajo državni prazniki pos-
tati oz. ostati tisti elementi, 
ki nas združujejo v vsej naši 
raznolikosti. /MG

Proslava 
ob dnevu Rudolfa Maistra

/MAG. JERNEJ JAKELJ, 
predsednik Prleškega društva general Maister
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/LJUTOMER

/S PRAZNIKI SKUŠA DRŽAVA vsaj na simbolni ravni uzako-
niti določeno mero patriotizma oz. domoljubja. V obdobju 
blagostanja in vsesplošnega družbenega napredka žal do-
ločeni nacionalni dosežki postanejo preveč samoumevni. 
V takšnih okoliščinah družbene apatičnosti, lagodnosti in 
nonšalantnosti do narodnih dosežkov pomembno vlogo 
ozaveščanja ter dviga nacionalne samozavesti prevzamejo 
predvsem različne domoljubne organizacije civilne družbe.
Ena izmed takšnih organizacij je tudi Prleško društvo general 
Maister. Njegovo temeljno poslanstvo je predvsem spodbu-
janje in utrjevanje domoljubja ter ohranjanje spomina na do-
godke pomembne za narodovo zgodovino. Predvsem v tre-
nutnem času splošne družbene apatije so tovrstna društva 
tista, ki načrtno gojijo čustva in kult domoljubja. Če jim to ne 
uspe s splošno mobilizacijo njenih vrednot, pa vsaj dosežejo, 
da se ključni narodni dogodki ne pozabijo in ustrezno obe-
ležijo. Lahko bi celo trdili, da omenjena domoljubna društva 
predstavljajo prikrito slabo vest državljanov, ki zaradi lastne 
komoditete zavestno ignorirajo spoštljivi odnos do lastnih 
korenin.
V petek, 22 . 11. 2019, dan pred državnim praznikom, so 
dijaki 3. c oddelka ljutomerske gimnazije prisostvovali ne-
koliko drugačnemu, zato pa nič manj pedagoškemu, pouku 
izven šolskih prostorov. Zgodovinsko učilnico so zamenjali 
za sveži zrak v ljutomerskem parku, ki ponosno nosi ime 
domoljuba Rudolfa Maistra. Ob njegovem spomeniku, ki 
kot edini tovrstni prikazuje tudi pesniško ter humanistič-
no plat generala, so z aktivnim sodelovanjem sooblikovali 
učno uro. Najprej jim je Jernej Jakelj, predsednik Prleškega 

društva general Maister, predstavil pomen obeleževanja dr-
žavnih praznikov, nato pa je Franc Čuš, podpredsednik istega 
društva, podrobneje predstavil Maistrove vojaške akcije v le-
tih 1918-19. Oba predavatelja sta izpostavila, da se lik generala 
Maistra ne skriva zgolj v uspešnem združevanju dela vojaka 
in umetnika, ampak predvsem v dejstvu, da je bil oseba, ki je 
bila pripravljena zavestno izstopiti iz trenutne cone udobja 
in samozadostnosti ter za bodoči narodov blagor, ob more-
bitnem neuspehu, žrtvovati tudi lastno eksistenco. Rudolf 
Maister se je iz izrazito patriotskih vzgibov zavestno odločil, 
da bo ponižen in morebiti tudi ponižan, zato ker je slovenski 
živelj postavil pred lastno življenje. Pripravljenost na izgubo 
lastnega obstoja za napredek skupnosti oz. pripravljenost na 
samožrtvovanje pa predstavlja tisto najvišjo moralno vredno-
to, ki loči resnične junake od samopromocijskih povzpetne-
žev. Dan Rudolfa Maistra nas opominja, da pristno domo-
ljubje na lestvici vrednot ljubezen do domovine in lastnega 
naroda vedno postavlja pred osebne interese posameznika. 
Omenjeno pa je v današnjem opazno sebično-vase zagleda-
nem času vredno tolikšno večjega občudovanja.
Državni prazniki, naj si bodo dela prosti dnevi ali delavniki 
– to je s simbolnega nivoja povsem nepomembno – pred-
stavljajo uzakonjen državni opomnik za državljane, da vsa-
koletno obudijo spomin na dogodke in osebe, ki so odločilno 
oblikovale narodno zgodovino. Aktiven državljan namreč 
nosi moralno odgovornost, da ohranja spomin na pretekle 
dogodke in hkrati tudi skrbno neguje specifične sestavine 
slovenske kulture v vsej raznovrstnosti in barvitosti njenih 
oblik. /MG

/MAG. JERNEJ JAKELJ, 
predsednik Prleška društva general Maister

Učna ura »na prostem« 
ob dnevu Rudolfa Maistra
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/DORNAVA

/V ČETRTEK, 21.11.2019, je na OŠ dr. Franja Žgeča Dornava po-
tekal tehniški dan, na katerem smo obeležili dan Rudolfa Maistra 
in raziskovali različne tematike povezane z domoljubjem. Dan je 
bil zanimiv in poln delovnega zagona. Učenci so se razvrstili med 
trinajst delavnic in vsaka se je razlikovala na svoj način. 
V prvem razredu so učenci najprej narisali svoj domač kraj in se 
kasneje spoznali s predicami ter se sami preizkusili v predenju. 
Naučili so se pesmi »Le predi dekle predi«. V drugem razredu 
je tekel pogovor o naši Sloveniji in o društvih Dornave. Kasneje 
so pripravili tudi tradicionalni domači jedi, kot sta »oljova jajca 
z lükom« in »skutin namaz z lükom«, kar so učenci tudi s slastjo 
pojedli. V tretjem razredu so s pomočjo knjige o Rudolfu Maistru 
spoznavali to pomembno osebo, se pogovarjali o pomenu praznika 
in običajih, se naučili pesem »Slovenec sem« in kasneje izdelovali 
rože iz papirja, pri čemer so jim pomagale dornavske vaščanke. 

/JERNEJ LJUBIČ, BOR TERBUC, MATEVŽ TUŠ, ŽAK RUS, TOMI VIDOVIČ FUREK, 
ŽIGA VRABL, MARSEL MAJCEN Z MENTORICO ROMANO GABROVEC

»NEVSAKDANJI DAN  
na OŠ Dornava«

3_razred3_razred 2_razred

2_razred1_razred
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V telovadnici šole se je odvijala delavnica »Igre mojih ded-
kov, babic in staršev«, kjer so v več skupinah brali in se po-
govarjali o starih igrah ter nekatere uprizorili, ob tem pa so se 
učenci iskreno zabavali. Na delavnicah »Lik in delo Rudolfa 
Maistra« in »Spominska obeležja o Rudolfu Maistru« so 
učenci s pomočjo spleta iskali podatke in pripravljali kviz 
ter računalniške predstavitve. V prostorih knjižnice je učen-
ce z obiskom počastil g. Franc Zagoršak, občan in ljubitelj 
zgodovine, ki je pripovedoval o občanih Dornave, ki so pos-
tali znani izven domačega kraja. Na glasbeni delavnici so 
se učenci naučili peti in igrati »Slovenec sem« in nekatere 
pesmi iz zbirke Rudolfa Maistra. 
Učenci Dornave so zelo nadarjeni tudi na umetniškem po-
dročju. Na tehnični delavnici so izdelali slovensko zastavo 
v obliki sestavljanke iz lesonita; na likovni delavnici pa so 

ustvarjali razglednice z naslovom »Moj kraj«. Pri ustvarjanju 
so uporabljali različne tehnike. Učenci obeh delavnic so svoje 
čudovite izdelke razstavili v avli šole.
Na »Literarno – pesniški delavnici« so učenke pisale pe-
smi o domovini ali svobodi, se naučile eno od Maistrovih 
pesmi, napisale kratek spis o domačem kraju ter na koncu 
vse prenesle na plakat. Ob obisku »Gledališko-dramaturške 
delavnice« smo naleteli na učence, ki so se zelo trudili s ko-
stumi in učenjem teksta za gledališko igro, ki so jo ob koncu 
dne uprizorili v avli.
Učenci 9. a razreda pa so odšli v Maribor. V prostorih voja-
škega muzeja v Kadetnici so sodelovali na kvizu Vojna 1991. 
Odrezali so se več kot odlično, saj so osvojili zlato priznanje.
Preživeli smo zelo delaven dan, ki nam bo ostal v pozitivnem 
spominu. /MG

Neznani_znani_krajani_DornaveIgre_dedkov_babic_staršev

Tehnična_delavnica

Raziskujemo

Literarno_pesniška_delavnica

Glasbena_delavnica
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/OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO, MARIBOR

ŠOLA, KI V SVOJEM IMENU NOSI spomin na generala 
Maistra in njegove borce, je že samoumevno povezana z vse-
mi dogodki, ki vključujejo zavedanje o njegovem pomenu 
ter pomenu prelomnih trenutkov takratnega zgodovinske-
ga obdobja. In če je ravnateljica šole, mag. Lučka Lazarev 
Šerbec, hkrati še predsednica Zveze društev general Maister, 
je logično nadaljevanje naših prizadevanj še poglobitev in 
nadgraditev negovanja tradicije tega pomembnega sloven-
skega domoljuba. 
Tako se vsako leto v novembru na šoli še posebej intenzivno 
ukvarjamo z Maistrom ter njegovim pomenom in ga z učenci 
spoznavamo iz različnih perspektiv. Projekt poteka že vrsto 
let; njegova osnova je premišljeno, strokovno interdiscipli-
narno ter starosti učencev prilagojeno odkrivanje Rudolfa 
Maistra kot vojaka, generala, pesnika, domoljuba ter zbi-
ratelja knjig in ljubitelja slovenske besede. Vsakič znova se 
potrudimo, da k že obstoječim aktivnostim vključimo kaj no-
vega, svežega in drugačnega. Učitelji se vsak po svoji močeh 
in na sovjem strokovnem področju odločijo, kako se bodo 
posvetili spominu na »našega« generala. Tako je vsako leto 
2. novembrski teden imenovan »Maistrov projektni teden«, 
ki se zaključi z osrednjo šolsko prireditvijo, na kateri zmeraj 
gostimo pomembne goste. 
V Maistrovem tednu učiteljice v prvem VIO učencem spre-
govorijo o Maistru kot zgodovinski osebnosti, s katero je 
povezana naša šola. Najmlajši učenci spoznajo ozadje imena 
naše šole, ogledajo si relief na šolskem pročelju in se udeležijo 
osrednje šolske prireditve.

V drugem VIO učenci spoznajo Maistrova mariborska 
obeležja, berejo Partljičeve črtice o njem ter se prav tako 
udeležijo šolske prireditve, na kateri včasih že tudi aktivno 
sodelujejo. 
Najbolj pa se seveda z raznoliko Maistrovo zapuščino ukvar-
jajo najstarejši učenci – torej tisti v zadnjih razredih osnovne 
šole. Pri likovni umetnosti zmeraj ustvarjajo različne likovne 
izdelke – od risb, stripov, ilustracij, znamk, pa vse do kip-
cev. Pri pevskem zboru pojejo Maistrove uglasbene pesmi, 
pri zgodovini odkrivajo Maistrovo kadetnico, sodelujejo pri 
Maistrovem kvizu in sodelujejo s Slovensko vojsko, osmo-
šolci obiščejo Maistrovo knjižnico v Mariboru, prav vsi pa 
pri pouku slovenščine berejo Maistrove pesmi in po njih 
poustvarjajo. Letos smo tako učence povabili k ustvarjanju 
akrostihov na generalovo ime in/ali priimek, prav tako pa so 
s svojim videnjem Rudolfa Maistra sooblikovali radijsko ter 
televizijsko oddajo. Oba posnetka sta dostopna na spletu.
Kot že zapisano, je vrhunec našega projektnega tedna vsako-
letna šolska prireditev, ki je namenjena prav vsem učencem 
naše šole, prav tako pa zunanjim obiskovalcem – najsi bodi 
so to predstavniki Mestne občine Maribor, mestne četrti, 
Slovenske vojske, kot tudi predstavniki Zavoda za šolstvo, 
naši zunanji sodelavci, predstavniki Domovinskega društva 
generala Rudolfa Maistra Maribor in upokojeni sodelavci. 
Prireditev je letos potekala v torek, 19. 11. 2019 v dopol-
danskem času. Učenci so se predstavili z umetniškim pro-
gramom – nastopil je pevski zbor, učenci solisti, program 
so povezovali in vodili učenci sami, ki so tudi izvajali vse 

/ALENKA FINGUŠT, prof. slovenskega jezika
foto: Urška Lukovnjak

OB LETU 
OSOREJ
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recitacije. V ozadju se je predvajala predstavitev izsekov iz 
Maistrovega življenja, ki jih je dopolnjevala nežna instru-
mentala glasba. Ob uvodnih besedah mag. Lučke Lazarev 
Šerbec, ki je izpostavila naše ime – ime »Borcev« – v pove-
zavi z Maistrovim izročilom, je bil osredji govorec in častni 
gost dr. Marjan Toš. Slednji je v nagovoru učencev izposta-
vil, kako pomembno je v zgodovini biti ob pravem času na 
pravem mestu. Tudi on je prisotne spomnil, da bi se brez 
Rudolfa Maistra zgodovina pisala drugače, brez njegovih 
zvestih borcev za severno mejo tudi ne bi bilo današnje sa-
mostojne Slovenije oz. bi bile njene meje povsem drugačne. 
Šolska prireditev, ko se v našem večnamenskem prosto-
ru zberejo prav vsi učenci (ob njih pa omenjeni gostje), je 
primeren trenutek, da se pohvalimo z vsem, kar znamo in 
poznamo o Maistru in v zvezi z njim. Eden izvirnih načinov 
takšne pohvale je predaja Maistrovega kipca, ki so ga naši 
učenci izdelali pod mentorstvom likovne pedagoginje, go-
spe Rozike Puvar, in v sodelovanju z ljubiteljskim kiparjem 
gospodom Srečkom Ornikom. Kipec je v preteklih letih kot 
znak naše predanosti in zaveze posodabljanja zgodovinskih 
tem že prešel v roke mnogim dragim nam, pomembnim 
gostom: kot predstavnik Domovinskega društva generala 
Maistra Maribor ga je prevzel g. Aleš Arih, prejel ga je Marko 
Soršak Soki (z njim je OŠ borcev za severno mejo ob sode-
lovanju z MOM začela odmevni projekt »Maistrovanje«), 
s posebnim ponosom smo ga predali Maistrovemu vnuku, 
gospodu Borutu Maistru. Kipec smo podelili tudi upokojeni 
kolegici, gospe Danici Perger, ki je bila pred mnogimi leti 

idejni vodja in zagonska sila projekta Maister. V posebno 
veselje in čast nam je bilo, da se je naše prireditve (sicer 
v lanskem letu) udeležil tudi gospod Tone Partljič, s katerim 
smo v preteklosti sodelovali, saj je prav na naši šoli predstavil 
svojo zbirko črtic o Maistru. Seveda smo kipec predali tudi 
predstavnikom Slovenske vojske. Prejemnik kipca je tudi 
naš letošnji slavnostni govornik, dr. Marjan Toš, izročili pa 
smo ga tudi predsedniku Mestne četrti Pobrežje, gospodu 
Marijanu Volavšku, ki s šolo zmeraj sodeluje v več kot zgolj 
predpisno formalnem okviru. 
Po kulturnem programu, otvoritvi likovne razstave; po spre-
hodu skozi najpomembnejše odtenke Maistrove osebnosti 
ter osrednjem govoru, ki je prisotnim prikazal spet drugačno 
generalovo podobo, so se učenci spomnili Maistra tudi bolj 
(o)zasebno, saj so obiskali njegov zadnji dom na maribor-
skem pobreškem pokopališču ter s položenim cvetjem in 
prižgano svečo zanikali pesnikovo mračno prerokbo: 
»Umrl bo v svetu name spomin,
do groba mi v snegu ne bo stopinj …«
Ne le, da spomin nate, Maister, ni umrl; živi naprej, mladim 
za zgled in odraslim v opomin, da v toku časa ne smemo 
nikoli stati križem rok, ampak vedno dejavno gojiti svojo 
aktivno državljansko vlogo, saj biti Slovenec ni samoumevno. 
Veseli smo, da bomo to zavedanje tudi s prireditvami, 
kakršna je naša šolska, dodali odločilno zavedanje k naro-
dni zavesti slehernega učenca pod našo streho. Zatorej: na 
svidenje ob spominskem dnevu generala Rudolfa Maistra 
ob letu osorej! /MG
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/ŠALEŠKO DRUŠTVO »GENERAL MAISTER« VELENJE

/ŠALEŠKO DRUŠTVO »GENERAL MAISTER« VELENJE (ŠDGMV) 
je bilo tudi v tretjem letu delovanja, ko združuje že 89 članov in 
članic, zelo dejavno; še posebej z vrsto društvenih aktivnosti v me-
secu novembru. 
/V MESECU MARCU sta bili izvedeni društvena letna skupščina in 
skupščina Zveze društev general Maister, ki se je je udeležila tudi 
delegacija velenjskega društva in na kateri je bila za podpredsedni-
co Zveze mdr. izvoljena Mojca Ževart, članica Upravnega odbora 
ŠDGMV. 
/V IZTEKAJOČEM SE LETU obeležitve 100. obletnice ustanovitve 
prve slovenske univeze v Ljubljani je ŠDGMV izvedlo več aktiv-
nosti oz. posredovalo slovenskim medijem pobudo (Bitke z mli-
ni na veter) za poudarek vloge in pomena velenjskega rojaka dr. 
Karla Verstovška pri ustanovitvi prve slovenske univerze in na to 
temo v maju v Knjižnici Velenje organiziralo predavanje zgodo-
vinarjev dr. Gregorja Jenuša in dr. Aleksandre Gačič, poznaval-
cev Verstovškovega dela in avtorjev njegove politične biografije. 
Osrednji mediji se na pobudo žal niso opazneje odzvali.

Iz tretjega leta delovanja
/MARTINŠEK DRAGO

/Z JUNIJSKO EKSKURZIJO po Prekmurju je društvo simbolično 
obeležilo 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matič-
nim narodom, avgusta pa se je z društveno delegacijo in prapor-
ščakom udeležilo državne proslave v Beltincih. 
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/V NOVEMBRU JE ŠDGMV posvetilo sklop aktivnosti po-
častitvi državnega praznika – dneva Rudolfa Maistra. 
Najprej z likovnim natečajem in 20. novembra s priložno-
stno proslavo z odprtjem razstave velenjskih petošolcev (ki 
jim je društvo v preteklem letu kot četrtošolcem podarilo 
slikanico Deklica in general avtorja Toneta Partljiča) na 
temo lika Rudolfa Maistra (ozaveščanje njegovega pomena 
in dela med mladimi).

/NA LIKOVNI NATEČAJ so se odzvale vse velenjske osnovne 
šole. Z vsake šole pet najboljših stvaritev, narisanih z otro-
škimi očmi in barvami mladih domoljubov, so za razsta-
vo (odprto v avli Mestne občine Velenje do 6. decembra) 
izbrali likovni pedagogi velenjskih osnovnih šol. Na prilo-
žnostni proslavi ob odprtju razstave je bilo kajpak slišati tudi 
Vojanove pesmi. Pomen državnega praznika – dneva Rudolfa 
Maistra je osvetlil predsednik ŠDGMV Drago Martinšek. 

/ŠDGMV JE BILO 23. novembra v Vinski Gori organiza-
tor in pokrovitelj tradicionalnega košarkarskega srečanja 
oz. tekme med ekipama Dobrne in Vinske Gore za pokal 
generala Maistra. Tako je bil v športnem duhu obeležen 
praznični dan Rudolfa Maistra. 

/NA TEMO »Rudolf Maister – znameniti Slovenec« je 
ŠDGMV 26. novembra organiziralo v Knjižnici Velenje pre-
davanje Aleša Ariha, vidnejšega poznavalca življenja in dela 
generala Maistra ter njegove vloge v slovenski zgodovini, ki 
se je žal še vedno premalo zavedamo, je poudaril predavatelj. 

/ŠDGMV JE V TREH LETIH 
DELOVANJA zelo dejav-
no poseglo v šaleški pros-
tor z vsebinami, ki so bile 
doslej premalo poudarjene. 
Društvo neguje pozitivne 
vrednote slovenske zgodo-
vine in spodbuja umestitev 
domoljubnih idej v lokalni 
izobraževalni in kultur-
ni prostor. Sodeluje z MO 
Velenje, osrednjimi velenj-
skimi kulturnimi in izobra-
ževalnimi ustanovami, zgo-
dovinskimi in muzejskimi 
združenji, veteranskimi in 
domoljubnimi organizaci-
jami ter državno Zvezo dru-
štev »general Maister«. 
Z društvenima praporščakoma in delegacijo se udeležuje 
skupnih prireditev in slovesnosti. Dejavnost ŠDGMV, ki jo 
podpirata MO Velenje in Zveza društev »general Maister«, 
je bila v letu 2019 pohvalno pospremljena oz. prisotna v lo-
kalnem tedniku Naš čas in na regionalni televiziji VTV. 
Konec novembra je društvo na pročelju svojega sedeža na 
Starem trgu v Velenju postavilo panojsko ploščo z Maistrovo 
– Vojanovo pesmijo Naprej, ki nagovarja mimoidoče in vabi 
k društveni – domoljubni misli in dejavnosti. /MG
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/DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA

V PROSTORIH SUAŠ-a je Društvo general Maister Ljubljana skupaj 
z dijaki Srednje upravno-administrativne šole organiziralo okroglo 
mizo s slovenskim pisateljem, založnikom in urednikom Slavkom 
Preglom. Pogovor je vodil Mitja Meršol.
Slavko Pregel se je začel ukvarjati s pisateljevanjem, novinarstvom 
in uredniškim delom že v gimnaziji. Bil je urednik šolskega glasi-
la.Pisal je humoristične črtice, basni in povesti, ki jih je objavljal 
v revijah in časopisih. Po končani gimnaziji se je odločil za študij 
ekonomije.
Od leta 1969 je bil zaposlen v založbi Mladinska knjiga, zatem pa 
samostojni založnik. Od leta 1998 do 2002 je deloval kot pred-
sednik Društva slovenskih založnikov. V času od 2004 do 2008 
je bil predsednik Društva bralna značka. V letih 2005 do 2007 je 
bil podpredsednik Društva slovenskih pisatelje, po letu 2007 pa 
je postal predsednik Društva slovenskih pisateljev. Leta 2009 je 
zasedel mesto direktorja Javne agencije za knjigo, kjer je delal do 
upokojitev leta 2012. 
Za svoj opus je prijel številne domače in tuje nagrade.

Slovenski jezik in identiteta, 
razgovor s Slavkom Preglom

/DGM LJUBLJANA

Pogovor s pisateljem
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Pred dnevi so na Srednjo administrativno in upravno šolo 
v Ljubljani povabili mladinskega pisatelja Slavka Pregla, ki 
je s svojimi številnimi knjigami zanimiv tudi za srednje-
šolce. Neposredni povod za pogovor z njim, ki ga je vodil 
Preglov mladostni sopotnik, ugledni novinar in urednik 
Mitja Meršol, je bil izid pisateljeve avtobiografije Srajca sreč-
nega človeka, ki je pred kratkim izšla pri založbi Beletrina 
v Ljubljani.
Pregl je bil pred leti predsednik Društva bralna značka 
Slovenije – ZPMS (pa med drugim seveda tudi Društva 
slovenskih pisateljev in Društva slovenskih založnikov). 
Zato je precej besed namenil tej, po njegovem »najmoč-
nejši vojski na svetu«, saj več kot 140.000 deklet in fantov, 
ki v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji in v zamejstvu 
v prostem času prostovoljno berejo, vsak dan osvaja nove in 
nove svetove, in pri tem vsi ti »bojevniki« nikomur nič ne 
vzamejo. Branje vsakomur bogati besedni zaklad in v mož-
gane nalaga nove miselne sposobnosti; ljudje, ki berejo, ima-
jo široke poglede, njihove roke objamejo več in njihov korak 
je daljši. Meršol je ob tem spomnil, da je general Rudolf 
Maister, neustrašni mož s sabljo, obenem veliko skrb po-
svečal prav besedi, se v trenutkih intimnih razmislekov lotil 
tudi ustvarjanju lastne poezije, oblikoval je veliko knjižnico. 
Med številnimi knjigami o njem je nadvse prisrčna slikanica 
Toneta Partljiča Deklica in general.
Za eno svojih zelo priljubljenih knjig Odprava zelenega 

zmaja, ki je od leta 1976 do danes doživela že sedem izdaj 
(in televizijsko nadaljevanko), je Pregl v predgovor zapisal: 
»Zavzemam se za pisanje, v katerem se razume, da je za 
uspeh v življenju treba delati, da je treba biti dober, pošten 
in strpen, spoštljiv do soljudi in narave, da lepo vedenje ni 
odveč in da razumno spodoben jezik ne škodi.«
Zato seveda ni bilo nič nenavadnega, da sta se z Meršolom 
zapletla v pogovor, kaj mladi danes počnejo s svojim jezikom 
in koliko imajo možnosti, da si ga brusijo z lastnim pisanjem. 
Pregl je pri tem pohlevno priznal, da je pri vprašanjih jezika 
»precej konzervativen«, da pri svojem pisanju ne uporablja 
dnevnega žargona, saj ta se hitro menja, on pa želi, da bi 
njegove knjige trajale malo dlje. Prepričan je, da današnji 
tisk za otroke in mladino daje veliko možnosti mladim, da se 
uveljavijo s pisanjem; v njegovi mladosti so bili velika prilika 
za »vaje v slogu« prosti spisi, ki so jih pri pouku slovenščine 
šolarji pogosto pisali.
Ko sta, s spoštljivim spominom na generala Maistra, Meršol 
in Pregl govorila o domoljubju, kajpak nista mogla mimo 
besedovanja o »aktivnem državljanu«. Pregl je pri tem 
zatrdil, da po njegovem mnenju danes mladi ljudje morajo 
skrbeti za lep jezik, da k temu največ pripomore branje, ki 
tako mimogrede krepi in razvija tudi vsakršne možganske 
sposobnosti; pametni ljudje pa so veliko bogastvo in velika 
moč vsake države. Vsaka prebrana knjiga je tako tudi nov 
kamenček k veliki stavbi našega domoljubja. /MG

/TUDI BRANJE 
JE DOMOLJUBJE
(Iz pogovora med Mitjo 
Meršolom in Slavkom 
Preglom na Srednji 
upravno-administra-
tivni šoli v Ljubljani)

Udeleženci pogovora z Slavkom Preglom Dvorana na SUAŠ-u

Živahna debataPodpisovanje knjige
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/DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA

Radovica nad Metliko je prelepa belokranjska vasica tik ob hr-
vaški meji. Nad vaško župnijsko cerkvijo stoji rojstna hiša Jožka 
Slobodnika, enega najpomembnejših Maistrovih borcev v času 
osvobajanja Maribora.

Zopet na popotovanju  
po poteh Maistrovih borcev

/MIRJANA FURLAN, 
članica DGM Ljubljana in članica Belokranjskega društva general Maister

V četrtek, 28. novembra 2019 smo člani Društva general Maister 
Ljubljana ponovno obiskali Belo krajino.
Namen strokovne ekskurzije je bil obiskati rojstno hišo Jožka 
Slobodnika, Maistrovega soborca in prvič smo obiskali tudi naj-
večjo belokranjsko Vinsko klet v Metliki. 
Po prihodu v Metliko smo se najprej ustavili Radovici. 
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Na rojstni hiši Jožka Slobodnika, kjer še vedno živi druži-
na njegovega pranečaka, je 22.11.2015 Belokranjsko društvo 
general Maister odkrilo spominsko ploščo. Jožko Slobodnik 
je s svojo ženo veliko in rad prihajal na Radovico, o čemer 
pričajo njegovi pranečaki pa tudi mnoge fotografije. 

Bela krajina, ki jo z ene strani omejuje reka Kolpa, ki meji na 
Republiko Hrvaško in na drugi Gorjanci in Kočevski Rog, ki 
je kraška planota nad Črmošnjiško dolino, je sestavljena iz 
treh občin: Črnomelj, Metlika in Semič. Pokrajina je značil-
no kraška, prepoznavna po steljnikih in brezovih gozdovih. 
V Beli krajini danes živi okoli 27.000 prebivalcev. 
Zgodovina bele krajine je seveda precej drugačna od zgo-
dovine ostalih slovenskih pokrajin. Prvi turški vpadi na slo-
vensko ozemlje so se začeli 9. oktobra 1408 preko Metlike, 
Kostela in Brežic, zadnji vpad je bil 1559. Turki so prišli iz 
Bosne in edini, ki je poročal o napadu, je bil znameniti Janez 
Vajkard Valvasor leta 1689. Takrat so konjeniki izropali okoli-
co Metlike, pobili ljudi, vse drugo pa požgali. Metliške lesene 
hiše okrog grajskega hriba naj bi bile v letih turških vpadov 
17-krat do tal požgane. Seveda bi se o zgodovini Bele krajine 
dalo napisati še marsikaj, kar bi dokazovalo, zakaj je ta pokra-
jina drugačna. A v tem je tudi njena lepota in - drugačnost 
nas Slovence bogati.
Nekateri geografi uvrščajo Belo krajino pod Dolenjsko. 
Vendar pa temu nasprotujejo dejstva, ker se Bela krajina 
razlikuje od Dolenjske tako po podnebju, po zgodovini, po 
etnično zelo mešanemu prebivalstvu, kar se posebej vidi 
v beli narodni noši, nekoč stkani iz konoplje in lanu, glasbi in 
inštrumentih (tamburice), plesih (kolo), običajih (Jurjevanje) 
in narečjih (npr. Vuzem je Velika noč).
Kako je Bela krajina dobila ime, kot pravi Bojan Guček, fo-
tograf, ki je velik ljubitelj Bele krajine, niti ni pomembno. 
Mogoče po belih brezah, ali po Belih Kranjcih, ki so jih že 
Valvazor, Linhart, Kopitar in Trdina ločili od Črnih Kranjcev 
– Dolenjcev, ali po snežno belih oblačilih, ki so jih Beli 
Kranjci nosili vse do leta 1910.
Bela krajina je poznano dežela prijaznih, gostoljubnih ljudi, 
prenekateri od njih pa so potomci pogumnih Maistrovih 
borcev. Dokončno število Maistrovih borcev iz Bele kraji-
ne bo potrebno še raziskati. Vendar pa imamo dovolj raz-
iskanega in poznanega o enem najpomembnejših, o Jožku 
Slobodniku z Radovice pri Metliki. /MG

V Osnovni šoli Bistra buča

Pred ploščo na rojstni hiši sta nas pričakala predstavnika 
Belokranjskega društva, predsednik Jože Matekovič in član 
UO Franci Jakljevič. Jože Matekovič je povedal nekaj be-
sed o Jožku Slobodniku, o njegovem delovanju v Mariboru 
v najpomembnejših mesecih oktobra in novembra leta 1918. 
O tem dogodku je Jože Matekovič v reviji Maistrov glas že 
poročal. Sorodniki maistrovca Jožka Slobodnika pa so nam 
pripravili dobrodošlico s pogačo in kozarcem pitnega belo-
kranjskega vina. 
Čakalo nas je presenečenje, za eno uro smo postali učenci 
Osnovne šole Bistra buča, ki ima prostore v dvesto petdeset 
let stari stavbi v samem centru male Radovice. Za nas se je 
čas ustavil v šolskem letu 1957/1958. Mladi »učitelj«, čisto 
slučajno spet po imenu Jože Matekovič, ki ima sicer ponare-
jeno diplomo, a mu tega ne morejo dokazati, nam je s palico 
v roki na humoren način pričaral neke davne čase, ki se jih 
nekateri še dobro spominjamo, mlajšim udeležencem izleta 
pa je bila ta ura gotovo zanimiva in tudi smešna. Na koncu 
učne ure je vsak v spomin dobil spričevalo Osnovne šole 
Bistra buča.
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