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/KAMNIČANI SMO PONOSNI, da je bil tako pomemben človek, 
kot je general Rudolf Maister, rojen prav v Kamniku. Da so že pred 
sto leti spoštovali in cenili svojega rojaka, so dokazali z dobrim 
odzivom na mobilizacijo, saj se mu jih je kar 50 pridružilo v boju 
za slovensko severno mejo. Kamničani smo v preteklem stoletju 
kar nekajkrat pokazali, da se generala Maistra s ponosom spomi-
njamo. To izražajo tudi spominske prireditve, ki so zagotovilo, da 
bo spomin na našega generala ostal živ in bomo njegove dosežke 
in zasluge za slovenski narod z veseljem prenašali tudi na mlajše 
rodove, nikakor pa ne bomo dopustili, da bi šli v pozabo.
General Maister je bil deležen najrazličnejših časti. Občina Kamnik 
ga je 15. 4. 1924 imenovala za častnega meščana. Diplomo, ki jo je 
Maister prejel ob tem imenovanju (izdelal jo je Maksim Gaspari), 
so uničili Nemci pred očmi Maistrovih svojcev. K sreči pa jo je 
pred tem slikal kamniški fotograf Aparnik in ta slika je še danes 
ohranjena. V letu 2019 je bila postavljena nazaj v prvoten okvir, 
ki ga je občini Kamnik podaril Maistrov sin Borut. Shranjena in 
razstavljena je v Maistrovi hiši.
Decembra 1929 je sledilo preimenovanje ulic v Kamniku, kar je 
sprožilo številne polemike v časopisju. Vsi pa so se strinjali, da eno 
najstarejših in najpomembnejših kamniških ulic, to je Veliko ulico, 
poimenujejo po generalu Rudolfu Maistru. Ta vodi od Glavnega 
trga do glavnega mostu čez Kamniško Bistrico – ta most smo leta 
1999 po prenovitvi preimenovali v Maistrov most.
Kasneje časi niso bili prav naklonjeni, da bi uradno častili Maistrova 
dela in uspehe, vendar so Kamničani že 4. septembra 1938 odkrili 
spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši na Šutni. Tedaj je bila 
veličastna svečanost pod pokroviteljstvom ministra in narodnega 
voditelja dr. Antona Korošca, ki se je je udeležilo preko 7.000 ljudi, 

/JOŽE BERLEC
Predsednik društva general Maister Kamnik

Rudolf Maister  
IN KAMNIK
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med njimi mnogo tedanjih pomembnih oseb: kamniški žu-
pan g. Nande Novak, oba Maistrova sinova Hrvoje in Borut, 
takratni ban Dravske banovine dr. Marko Natlačen, pisatelj 
Fran Saleški Finžgar, angleški minister Lansbury, zastopnik 
kralja generalmajor Žiko Arandjelovič in drugi. Slavnostni 
govornik ob odprtju je bil odvetnik dr. Dominik Žvokelj.
Tudi po drugi svetovni vojni klima ni bila naklonjena ge-
neralu Maistru, vendar spomin nanj med Kamničani vse-
eno ni zbledel. V letu 1970 so se odločili, da mu postavijo 
spomenik. Veličastno slavje in odkritje spomenika sta bila 
25. oktobra 1970. Teh dogodkov se je udeležilo okoli 10.000 
ljudi, ki so prišli od vsepovsod. Med njimi je bilo tudi preko 
600 Maistrovih borcev, prisotnih pa je bilo tudi veliko vi-
sokih gostov: podpredsednik zvezne skupščine dr. Marjan 
Brecelj, predsednik republiške skupščine Marjan Orožen, ča-
stni predsednik Zveze združenj borcev NOV Slovenije Franc 
Leskošek – Luka in seveda oba Maistrova sinova Borut in 
Hrvoje. Predsednik občinske skupščine je bil Vinko Gobec, 
mnogo zaslug za postavitev spomenika je imel Stane Peček – 
nekdanji Maistrov borec in dolgoletni upravnik kamniške 
smodnišnice. Spomenik je delo akademskega kiparja Antona 
Sigulina iz Ljubljane. Bronasta plastika generala Maistra, ki 
ima kot vojak ob boku sabljo in kot pesnik v roki zvitek pa-
pirja, stoji na granitnem podstavku na začetku Grabna.
Naslednje leto, 24. aprila 1971, je kamniška občinska skup-
ščina (predsednik Vinko Gobec) sprejela sklep o poimeno-
vanju kamniške gimnazije ob njeni 25-letnici v gimnazijo 
Rudolfa Maistra. Ob slovesni proglasitvi so odkrili doprsni 
kip Rudolfa Maistra, delo akademskega kiparja Antona 
Sigulina. O Maistru je ob tej priložnosti spregovoril dr. Maks 
Pohar, predsednik Republiškega odbora borcev prostovoljcev 
za severno mejo.
19. julija 1976 je skupščina občine Kamnik (predsednik Franc 
Svetelj) sprejela odlok o podelitvi domicila Mestnemu odbo-
ru borcev prostovoljcev za severno mejo 1918–1919 Ljubljana, 
ki je povezoval borce v 16 občinah, med njimi tudi borce iz 
občine Kamnik.
20. decembra 1995 je občinski svet občine Kamnik (pred-
sednik Igor Podbrežnik, župan Anton Tone Smolnikar) na 
predlog Marjete Humar in Milana Šuštarja sprejel odlok 
o novem občinskem prazniku občine Kamnik – 29. marcu, 
rojstnem dnevu Rudolfa Maistra – in to odločitev podprl 
s postavitvijo doprsnega kipa generala Maistra v preddverju 
občine Kamnik. Občina Kamnik je prvič praznovala novi 
občinski praznik (prejšnji praznik je bil 27. julij, dan vstaje 
1941 na Kamniškem) 29. marca 1996.
Naslednji pomemben dogodek pri ohranjanju spomina na 
velikega kamniškega rojaka je bilo odprtje Maistrovega mo-
stu v podaljšku Maistrove ulice. Most so po dobrih dveh 
mesecih gradnje, odkar so delavci SCT in Žurbi Teama 7. 
januarja začeli rušiti 107 let star Železni most, na svečanosti 
ob občinskem prazniku 29. marca 1999 slovesno odprli 
Maistrov vnuk Stojan Maister, župan občine Kamnik Tone 
Smolnikar, Janez Božič, predsednik uprave DARS-a, in Ivan 
Zidar, predsednik uprave SCT. 
25. septembra 2003 je bila na pobudo dr. Nika Sadnikarja, 
častnega člana Društva general Maister Ljubljana, v Kamniku 

ustanovljena podružnica DGM Ljubljana. Člani upravne-
ga odbora so bili: Niko Pinterič, Jože Arko in Aleksander 
Sarnavsky. Podružnica je čez dve leti, 21. aprila 2005, pre-
rasla v samostojno Društvo general Maister Kamnik. Prvi 
predsednik je bil Niko Pinterič. Namen društva je ohranja-
nje in razvijanje Maistrovega izročila in širjenje domoljubne 
vzgoje med mladimi. V ta namen je društvo posvetilo veliko 
pozornosti zbiranju gradiva o Maistru in njegovih borcih, 
povezanih s Kamnikom, ter si prizadevalo za čimprejšnjo 
ureditev spominske sobe v Maistrovi rojstni hiši.
Junija 2011 je bil podpisan sporazum med Občino Kamnik 
(župan Marjan Šarec) in župnijo Kamnik (župnik Tone 
Dular) o solastniškem deležu na Maistrovi rojstni hiši na 
podlagi leta 2003 vloženih sredstev občine Kamnik v pre-
novo hiše, s čimer je bila po večletnih prizadevanjih mogoča 
lastniška vknjižba Občine na pritličnih prostorih zgradbe 
in vlaganje javnih sredstev v ureditev Maistrove spominske 
sobe.
V letu 2013 so se končala zahtevna obnovitvena dela na ob-
činskem lastniškem delu rojstne hiše Rudolfa Maistra, ki jih 
je v celoti financirala Občina Kamnik. Obenem z obnovo 
v letu 2012/13 je potekala tudi vsebinska zasnova programa 
v rojstni hiši Rudolfa Maistra, ki ga je pripravila direktorica 
Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar. V pro-
storih spominske sobe je urejena stalna razstava z naslo-
vom Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik 
in bibliofil, vsako leto se postavi kakšna razstava s tematiko 
iz tistega obdobja. Medobčinski muzej Kamnik v sodelova-
nju z Društvom general Maister Kamnik vsak mesec orga-
nizira tudi Maistrov večer v Maistrovi hiši z vsebino, ki je 
neposredno ali posredno povezana z boji za severno mejo. 
Maistrova hiša je odprta vsak dan od torka do sobote od 10. 
do 18. ure in s svojo bogato vsebino vabi na ogled.
Društvo General Maister Kamnik je predlagalo Občini 
Kamnik, Občina pa je predlog sprejela, in tako smo 23. 11. 
2019 odkrili spominsko obeležje v spomin na Maistrove bor-
ce za severno mejo, ki so bili s kamniškega območja. Obeležje 
petdesetim prostovoljcem smo odkrili v letu, ko smo prazno-
vali 100 let konca bojev za severno mejo in ga postavili ob 
spomenik generala Maistra. Ob prisotnosti mnogih visokih 
gostov, npr. načelnice generalštaba Slovenske vojske general-
majorke Alenke Ermenc in predsednice ZDGM mag. Lučke 
Lazarev Šerbec, sta bila govornika župan Občine Kamnik 
Matej Slapar in nekdanji predsednik Društva general Maister 
Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik, ki sta spominsko obeležje 
tudi odkrila.
Spomin na rojaka generala Rudolfa Maistra je v Kamniku 
živ in močno prisoten tudi v vsakdanjem življenju. Tako 
v Gimnaziji generala Rudolfa Maistra že polnih 25 let (leta 
1994 jo je ustanovila prof. Marja Kodra) zelo uspešno deluje 
kulturna skupina Rudolfi, ki širi vedenje o Kamniku ter s svo-
jimi kulturnimi programi ohranja spomin na velikega rojaka. 
Po Rudolfu Maistru se imenuje celo mikropivovarna Maister.
Glede na to, da starodavno mesto Kamnik zelo radi ime-
nujemo Maistrovo mesto, vabim vse člane Društev general 
Maister, da si ogledajo mesto in vse spomenike in pomnike, 
postavljene njemu v čast, nam pa v lep spomin. /MG
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/OB EPIDEMIJI. V mesecu februarju smo 
v naši državi začeli natančneje spremljati do-
gajanja v naši soseščini (predvsem v Italiji), 
povezana s širjenjem virusa Covid-19. Ko so 
se novice o novem virusu začele najprej pojav-
ljati že meseca decembra 2019, na družbenih 
omrežjih o dogajanjih v daljni Kitajski, si sploh 
nismo znali predstavljati, da se lahko epidemi-
ja tako bliskovito razširi tudi pri nas.
V trenutku se je svet ustavil. Obstali smo, 
potisnjeni v neko novo neznano situacijo 
Doletela nas je epidemija, nekaj, na kar nismo 
bili pripravljeni.
In zgodila se je pandemija, zgodil se je 
COVID-19, kar je popolnoma spremenilo stil 
življenja na vseh področjih. Tudi delovanje 
Zveze društev general Maistra, kot tudi vseh 
28 članic društev, se je prilagodilo razmeram. 
Osebni stiki, ki so prej predstavljali nekaj sa-
moumevnega in normalnega, so se preselili na 
družabna omrežja in telekomunikacijske kana-
le. Poleg tega da smo spremljali potek okužbe 
v državi, nismo pozabili na svoje poslanstvo.
Zveza društev general Maistra je bila tik pred 
izvedbo letne skupščine. Čakali smo na spro-
stitvene ukrepe, ki pa so se rahljali prepočasi. 
Tako smo izvedli skupščino na daljavo, druže-
nje pa prestavili v čas, ko bodo epidemiološke 
razmere ugodne za izpeljavo le-tega.
Ob rojstnem dnevu generala Maistra, 29. mar-
ca, je generalni sekretar ZDGM v Ljubljani, 
Kranju ter Kamniku položil cvetje pred 
Maistrove spomenike. Predsednik društva 
DGR Maribor, Aleš Arih, je položil venec h ge-
neralovemu spomeniku in prižgal svečo na 
generalovem grobu. Tudi sama sem v nedeljo 
popoldan, kljub prepovedi prehajanja med ob-
činami, obiskala generalov grob na maribor-
skem pobreškem pokopališču. Dogodek je bil 
opisan tudi v tedniku Štajerc in je v naših čla-
nih spodbudil izraze podpore ob obeleževanju 

dneva. Dejanje ne nosi le spominskega naboja, 
temveč dokazuje, da se Maistrovci tudi v tež-
kih dneh znamo postaviti za ideale Maistrovih 
borcev in generala.
27. aprila smo se poklonili upornikom skozi 
čas, ki so skozi vojne vihre delovali v bojih 
proti okupatorjem in nam omogočili življenje 
v svobodni domovini, kjer sta slovenski jezik 
in obeleževanje s tem povezanih dogodkov 
plod hvaležnosti.
30. aprila smo se spomnili Maistrove eskadri-
lje, kakor jo je opisal Vid Kmetič: »Prvo borbe-
no nalogo je komandir Burazović vodil 1. maja 
1919, do 5. junija pa je Mariborska letalska 
stotnija nad Koroško opravila kar 117 poletov. 
So se pa Avstrijci, predvsem zaradi drznosti 
naših pilotov, spopadom na koroškem nebu 
raje izogibali. 
Zanimivo je, da je bil poročnik Stjepan 
Burazović neposredno pod poveljstvom ge-
nerala Maistra, zato se je stotnije hitro prijelo 
ime Maistrova eskadrilja.«
9. maja, ob dnevu zmage, nas je naslovnica 
Večerove priloge opomnila, da Maistrov duh 
še vedno bije v mestu upora.
Ob sproščanju ukrepov, ob vračanju življenja 
v mesta so 27. maja mestni vrtnarji v Mariboru 
poskrbeli, da je okolica spomenika na Trgu ge-
nerala Maistra urejena.
Strnjeni pregled dogajanja v času epidemije 
dokazuje, da duh generala Maistra živi med 
nami, da nas neprestano opozarja, da se tudi 
v izrednih razmerah da delovati, sicer na dru-
gačen, a vedno domoljuben način. Zavedati se 
moramo, da se bo po koncu pandemije marsi-
kaj spremenilo. Spoznali smo, kako pomemb-
na je digitalizacija.
Doživeli smo dneve, ko smo bili zaprti med 
štirimi stenami, a smo vedeli, da bo minilo, 
kakor minejo vsa gorja, ki jih je človeštvo do-
živelo. Le verjeti je treba.

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
predsednica ZDGM



5/MAISTROV GLAS_2020/5_www.zvezadgm.si

/SKLADNO Z DOGOVOROM O PODELJEVANJU 
SPOMINSKEGA PRIZNANJA GENERALA RUDOLFA MAISTRA 

z Občino Kamnik in Mestno občino Maribor zbiramo možne 
predloge za priznanje zaslužnim posameznikom in pravnim 
osebam. Predloge z obrazložitvijo posredujte po priporočeni 

pošti najkasneje do 1. septembra 2020 na Zvezo društev 
general Maister, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana. Odbor 
bo izmed prispelih predlogov izbral največ tri prejemnike 

spominskega priznanja.
 

»Priznanje se lahko podeli osebam, ki so s svojim delom 
na področju domoljubne vzgoje in izobraževanja, 

znanosti, kulture, obrambnih dejavnosti ali na drugih 
področjih javnega delovanja, povezanega z nastankom 

slovenske države vidno pripomogle k ohranjanju 
spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove 
sporočilnosti. Spominsko priznanje se podeli tudi 

osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k 
utrjevanju domoljubja in domovinske pripadnosti.«

/RUDOLF PFAJFAR
Generalni sekretar Zveze društev general Maister

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana

RAZPIS  
ZA PODELITEV 
SPOMINSKIH 

PRIZNANJ  
GENERALA RUDOLFA 

MAISTRA V LETU 2020
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/LETNA SKUPŠČINA 2020

/Z LETNE SKUPŠČINE Šaleškega društva »General Maister« 
Velenje in pogovora z Urošem Lipuščkom, Marjanom Šiftarjem 
in Milanom Kučanom
Šaleško društvo »General Maister« Velenje, ki šteje 90 članov, je 
v četrtem letu delovanja 18. februarja 2020 izvedlo letno skupščino 
v Vili Bianca v Velenju, ki se jo je udeležilo veliko članov. Predsednik 
društva Drago Martinšek je predstavil pester in vsebinsko bogat 
program, izveden v letu 2019.
Marca se je društvena delegacija udeležila skupščine Zveze društev 
»general Maister«, kjer je bila za podpredsednico izvoljena naša 
članica Mojca Ževart.
Z več aktivnostmi oz. pobudami medijem za poudarek vloge in 
pomena velenjskega rojaka dr. Karla Verstovška pri ustanovitvi 
prve slovenske univerze smo obeležili tudi njeno 100. obletnico 
ustanovitve. V maju smo organizirali tudi predavanje zgodovinar-
jev dr. Gregorja Jenuša in dr. Aleksandre Gačić, ki sta poznavalca 
Verstovškovega dela in avtorja njegove politične monografija (iz-
dana leta 2016 pri Velenjski knjižni fundaciji). 
Junija smo obeležili še eno pomembno obletnico – 100. obletni-
co združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom – in 
se odpravili na društveno strokovno ekskurzijo po Prekmurju. 17. 
avgusta smo se z društveno delegacijo in praporščakom udeležili 
tudi državne proslave v Beltincih. 
Vrhunec društvenih dogodkov je bil novembra. Dnevu Rudolfa 
Maistra smo posvetili sklop različnih aktivnosti, ki so zajemale 

ŠALEŠKO DRUŠTVO  
»General Maister« Velenje

Udeleženci skupščine
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vse starostne skupine. Z likovnim natečajem na temo lika generala 
Maistra in priložnostno razstavo smo vključili velenjske petošolce, 
ki so prejšnje leto od našega društva prejeli slikanico Toneta Partljiča 
Deklica in general. Društvo je bilo pokrovitelj in organizator tradi-
cionalne košarkarske tekme za pokal generala Maistra med ekipa-
ma Dobrne in Vinske Gore. Novembrske aktivnosti smo zaključili 
s predavanjem o Rudolfu Maistru zgodovinarja Aleša Ariha, upoko-
jenega direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in enega osre-
dnjih poznavalcev življenja in dela generala Maistra ter njegove vloge 
v slovenski zgodovini. Državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra 
v Murski Soboti se je udeležila društvena delegacija s praporščakom. 
Društvo je vse leto skrbno vzdrževalo doprsni spomenik Karlu 
Verstovšku pred Vilo Bianca in talno spominsko ploščo v poklon 
velenjskemu rojaku Gustavu Šilihu, slovenskemu pedagogu in mla-
dinskemu pisatelju (Nekoč je bilo jezero, Beli dvor, Kaverna), borcu 
soške fronte in Maistrovemu soborcu.
Letni skupščini je sledila zanimiva predstavitev monografije Uroša 
Lipuščka: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919 
– vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju 
slovenskih (prekmurskih) mej. V pogovoru ob knjigi sta sodelovala 
Marjan Šiftar, predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki je 
izdala monografijo, ter nekdanji predsednik Republike Slovenije 
Milan Kučan. Izvedeli smo veliko zgodovinskih podrobnosti o tem 
prelomnem dogodku in ob pregledu uspešnega lanskega leta dobili 
zagon za nove društvene aktivnosti v letu 2020. 
Po predstavitvi je sledil klepet z gosti ob pokušanju prave prekmur-
ske gibanice. /MG

Skupščina in predavanje

dr. Uroš Lipušček ob predavanju



8 /MAISTROV GLAS_2020/5_www.zvezadgm.si

/ZVEZA DRUŠTEV ZDGM

V začetku junija je praznoval 85 let.

JE NA LETOŠNJI SKUPŠČINI PODELILA 

mag. Milanu Lovrenčiču  
naziv častni predsednik

Predsedstvo ZDGM na delovnem 
srečanju v Polenšaku

Častni predsednik ZDGM, 
mag. Milan Lovrenčič, polaga cvetje 

pred spomenikom v Polenšaku

/ZAHVALA
 

Zahvaljujem se vam za podeljeno priznanje častnega 
predsednika ZDGM. Še posebno bi bil vesel akademik 

dr. Anton Trstenjak, da sem izpolnjeval njegovo 
prizadevanje za osvetlitev zaslug generala Maistra in 

njegovih borcev. Sedaj smo velika družina, ki proučuje in 
posreduje znanje o generalu, ki je postal idol slovenskega 

domoljubja.
Pozivam vas, da nadaljujete opravljeno delo tudi 

s povečevanjem društev, osvežitvijo obstoječih in da 
povabite v članstvo mlade.

 
Zahvaljujem se vam tudi za prijetno srečanje na Polenšaku.

 
/MILAN LOVRENČIČ
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/KAMNIK

/NEKDANJI PREDSEDNIK Društva general Maister Kamnik Ivan 
Sekavčnik prejema od sedanjega predsednika Jožeta Berleca diplo-
mo častnega predsednika Društva general Maister Kamnik pred 
Maistrovim spomenikom v Kamniku, postavljenim pred petde-
setimi leti, in obeležjem borcem za severno mejo s kamniškega 
področja, ki smo ga postavili lani. 
Ivan Sekavčnik je bil izvoljen za častnega predsednika na letošnji 
skupščini Društva general Maister Kamnik za zelo konstruktivno in 
zavzeto 7-letno vodenje društva, za njegove zasluge pri pridobitvi 
hiše, v kateri je bil rojen Rudolf Maister, v last občine in zelo zavzeto 
delo pri odločanju, oblikovanju in izdelavi obeležja Maistrovim bor-
cem s kamniškega področja. Njegovo srčnost in zavzetost pri vode-
nju društva člani zelo cenimo in smo mu za vse hvaležni. Veselimo 
se sodelovanja z njim tudi v prihodnje. 
Ker diplome nismo mogli predati na sami skupščini, ki je bila iz-
vedena dopisno, smo mu jo podelili po prvi seji upravnega odbora 
društva dne 3. 6. 2020. /MG

Predaja listine 
častnega predsednika 

Društva general Maister Kamnik
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/LJUBLJANA

/Ustanova dr. Antona Trstenjaka in Društvo generala Maistra Ljubljana

Rez TRSTENJAKOVE trte
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/V ČETRTEK, 5. MARCA 2020, so Društvo generala Maistra Ljubljana, predstavniki 
Biotehnične fakultete in vinarji iz Prlekije izvedli slovesnost v spomin na akademika dr. 
Antona Trstenjaka, ki je bil pobudnik za postavitev spomenika Rudolfu Maistru v Ljubljani 
ter ustanovitelj Društva general Maister. Na Trubarjevi cesti so pred spominsko ploščo dr. 
Antonu Trstenjaku opravili rez trte pod strokovnim nadzorom prof. dr. Tatjane Košmerl, 
prof. dr. Denisa Rusjana iz Biotehnične fakultete UL in vinogradniške strokovnjakinje Tamare 
Lukman iz Prlekije. 
Za vrhunsko vino, tunko in domačo potico sta poskrbela vinarja Milan Hlebec (Kog) in 
Jernej Štampar (Kajžar) iz Prlekije. 
Rez Trstenjakove trte so s kulturnim programom popestrili skupina trobil in recitatorji iz 
Prlekije ob pomoči članov Društva generala Maistra iz Ljubljane.
Dogodka so se udeležili predsednik Ustanove dr. A. Trstenjaka Dušan Gerlovič, mag. Milan 
Lovrenčič, Branko Šumenjak, svetnik Državnega sveta, Prleki iz Ljubljane in člani Društva 
general Maister Ljubljana s predsednikom društva Dušanom Vodebom. /MG
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/OBELEŽITEV IN  
POLAGANJE CVETJA

/LETOŠNJE OBELEŽEVANJE OBLETNICE ROJSTVA generala 
Rudolfa Maistra nam je v marsičem okrnila epidemija koronavirusa, 
zato smo le-to storili na času in stanju primeren način. 
Društva in njihove člane smo naprosili, da naj v teh težkih časih 
razmišljajo predvsem o svojem zdravju ter zdravju svojih družin, 
slovesnosti pa bomo skušali pripraviti skupaj z obeleževanjem 
obletnice Maistrove smrti v mesecu juliju. 
Nekatera društva in posamezniki pa so se vseeno odločili, da ob up-
oštevanju državne odredbe na čim bolj varen način položijo cvetje 
pred spomenike generala Maistra, ponekod pa so z nekaj svojimi 
člani priredili tudi krajšo slovesnost. V ta namen prilagamo tudi 
nekaj slik iz Kamnika, Maribora, Ljubljane in Kranja, obširneje pa 
bomo o tem poročali v naslednji številki glasila Maistrov glas.
Po sedaj znanih informacijah so se podobni dogodki zvrstili tudi 
na Uncu, Cerkvenjaku,…

OB ROJSTNEM DNEVU 
GENERALA  

Rudolfa Maistra

Predsednik DDGRM Maribor Ales Arih 
je položil venec pri Maistrovem 

spomeniku v Mariboru - 29. 3. 2020
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Cvetje pred spomenikom 
pri predsedniku PDGM 

v Slovenski Bistrici

Spomenik generala na 
Maistrovem trgu v Kranju

Spomenik generala Maistra 
pred MORS v Ljubljani

Polaganje cvetja na Uncu

Spomenik generala Maistra 
in obeležje Maistrovih 

borcev v Kamniku

Rojstna hiša generala Maistra v Kamniku

Položitev sveče na Maistrov grob - 
29. 3. 2020
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/DOBRIJE

101. obletnica smrti 
FRANJA MALGAJA

Večer: https://www.vecerkoroska.com/101-obletnica-smrti-franja-malgaja-10166220 

/NA DOBRIJAH VSAKO LETO POTEKA tradicionalna spominska slo-
vesnost, ki pa je letos zaradi ukrepa prepovedi javnih prireditev odpadla.
Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj se je danes ob 101. 
obletnici smrti borca za severno mejo poklonilo njegovemu spo-
minu. Nekaj se jih je tudi letos iz Raven do Dobrij odpravilo po 
Malgajevi poti. Sprva so se poklonili Andreju Osetu, predsedniku 
Narodnega sveta za Mežiško dolino, velikemu domoljubu, zaslu-
ženemu za to, da so Franjo Malgaj in njegovi prostovoljci prišli 
na Koroško. Pri osrednjem spomeniku pa se je delegacija Franju 
Malgaju in tovarišem poklonila z vencem in praporjem. Spregovoril 
je predsednik društva Vladimir Ovnič, Aljaž Verhovnik pa recitiral 
Maistrovo pesem Nazaj pa jih ni.
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/VSAKO LETO NAŠE DRUŠTVO obeleži dan tragične smrti Franja 
Malgaja pri njegovem spomeniku na Dobrijah. Letos načrtovane 
proslave žal nismo mogli izvesti v predvideni obliki. Kljub temu 
smo se člani upravnega in nadzornega odbora odločili, da sami 
izpeljemo pohod po Malgajevi poti in se pri spomeniku poklonimo 
spominu nanj. Šestega maja dopoldne smo se odpravili na pohod, 
prižgali svečo pred spominsko ploščo predsednika narodnega sveta 
za Koroško, Andreja Oseta, in položili venec pred Malgajevim spo-
menikom. Recital je izvedel tajnik našega društva, Aljaž Verhovnik, 
spomin na Malgaja in njegov velik prispevek za Mežiško dolino sem 
osvetlil sam, o nastanku in razvoju našega društva pa je spregovoril 
prvi predsednik društva, gospod Đuro Haramija. Slovesnosti je 
prisostvoval tudi praporščak Luka Igerc z društvenim praporjem.
Upamo, da se bodo razmere umirile in bomo do konca leta izpeljali 
zastavljene cilje, predvsem pa krepili resnično domoljubje, lastno 
samozavest in ponos do svoje preteklosti, ki jo v času, ko je ves svet 
postavljen pred velike preizkušnje, močno potrebujemo. 

/VLADIMIR OVNIČ 

/SKORAJ BO ZA NAMI ŽE POLOVICA KOLEDARSKEGA LETA, 
pa je žal zaradi virusa Covid 19 tudi naše društveno delo precej 
zamrlo. Kljub temu pa smo v veliki meri zaradi subjektivnih razlo-
gov v koroškem domoljubnem društvu Franjo Malgaj v začetku 
februarja uspešno izvedli redno letno skupščino v prostorih gimna-
zije Ravne. Uvodoma nas je s koroškimi narečnimi pesmimi ogrel 
kantavtor Milan Kamnik, še posebej znan po upesnitvi nekaterih 
del Prežihovega Voranca, predvojnega borca za socialne pravice, 
revolucionarja in predvsem pisatelja. Svoje izkušnje o veliki vojni 
1914 – 1918 je opisal v vojnem romanu Doberdob, prevratne dneve 
po prvi svetovni vojni v Mežiški dolini pa v romanu Požganica. 
Skupščino smo zaključili z izvolitvijo delegatov za skupščino zveze 
in druženjem članov društva. Na skupščini je bilo prisotnih 54 čla-
nov, sicer pa ima naše društvo 165 članov.

/Poročilo blagajničarke

Občni zborČlani občnega zbora

/REDNA LETNA SKUPŠČINA

Koroško domoljubno društvo 
FRANJO MALGAJ
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/OD LETA 2015 v Društvu generala Maistra Cerkvenjak 29. mar-
ca obeležujemo spomin na rojstni dan Rudolfa Maistra s pola-
ganjem venca k spomeniku generala v Cerkvenjaku. Spomenik 
z doprsnim kipom generala Maistra je posvečen Maistrovim bor-
cem iz Cerkvenjaka, ki so se borili za severno mejo pod njegovim 
poveljevanjem. Letošnje polaganje venca, ki je potekalo v poseb-
nih okoliščinah zaradi prepovedi vseh množičnih zbiranj ljudi, si 
bomo še posebej zapomnili, saj je bilo število članov društva in 
občanov omejeno na minimum in z ustrezno varnostno razdaljo. 
Borca za severno mejo, generala, ljubitelja knjig, poeta, slikarja in 
slovenskega pesnika, v času, ko smo Slovenci zopet na preizkušnji, 
nismo pozabili. /MG

Društvo general Maister 
CERKVENJAK

Rudolf Maister, rojen 29. marca 1874; 
položitev venca k spomeniku

/ROMAN LORENČIČ
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/KOT DOMAČI ŽUPNIK IN HKRATI BLAGAJNIK DRUŠTVA gen-
eral Maister Cerkvenjak sem lansko leto člane in članice društ-
va povabil, da bi v letu 2020 na cvetno soboto postavili pri naši 
župnijski cerkvi malo večji presmec, tako kot to vsako leto stori 
določeno društvo. 
Ob letošnji epidemiji, ko so nas varnostni ukrepi na nek način prik-
ovali na naše domove, sem bil prijetno presenečen, ko sem poleg 
cerkve zagledal lep samostoječ presmec, visok cca. 8 metrov. Ne 
tako visok kot prejšnja leta, je pa res, da so prejšnja leta ponavadi 
presmec naslonili na zvonik, letos pa so se člani društva odločili, 
da naj stoji sam. In res: ponosno je stal in naznanjal cvetno nedeljo 
ter bližajoče velikonočne praznike. Ob njem pa so stali njegovi 
izdelovalci: predsednik društva, g. Roman Lorenčič, njegov sin Rok, 
tajnik društva, g. Ivan Anžel, in član društva, praporščak, g. Drago 
Ploj. Pri izdelovanju so jim pomagale tudi žene in dekleta, ki pa so 
ostala doma. 
Vsem članom in članicam društva general Maister Cerkvenjak sem 
hvaležen za njihov trud in čas, ki so ga vložili v svoje delo, predvsem 
pa tudi za to, da so s postavljenim presmecem vsaj malo v tem 
»posebnem času« pričarali praznično vzdušje. Na cvetno nedeljo 
sem presmec blagoslovil, s prošnjo, naj Dobri nebeški Oče varuje 
naš kraj in vse, ki v njem živimo. /MG

Cerkvenjaška butara

Društvo general Maister Cerkvenjak 
je pri farni cerkvi postavilo butaro

/JANKO BABIČ, 
župnik
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/MURSKA SOBOTA

Odkrili obeležje zaslužnim 
za priključitev Prekmurja

/A. NANA RITUPER RODEŽ, 12. 12. 2019

/DANES SO V MURSKI SOBOTI odkrili spomenik posvečen 100 
letnici priključitve Prekmurja in združitvi Prekmurcev z matičnim 
narodom. Monument, ki stoji na ulici Štefana Kovača, je izdelal 
akademski kipar in Prešernov nagrajenec Mirsad Begić, podobe na 
njem pa simbolizirajo zahvalo vsem znanim in neznanim ljudem, 
ki so zaslužni za priključitev in združitev.
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Spomenik, ki smo ga v tem jubilejnem letu dobili v Murski 
Soboti je poln simbolike. Večji granitni blok predstavlja čoln, 
kot bi po minulih stotih letih iz preteklosti spričo prizadevanj 
dr. Matije Slaviča, narodnih buditeljev in vseh zaslužnih ljudi 
v našo pokrajino znova pripeljal ogromen granitni kamen 
kot tisti čvrsti temelj, na katerem se ravno z modrostjo in 
odločnostjo lahko sezida prostore miru in sožitja.
Na površino spomenika so umeščeni portret katoliškega 
duhovnika dr. Matije Slaviča in štirih bolj ali manj imagi-
narnih podob. »Te podobe so splošnega in v smislu pars pro 
toto simboličnega značaja, saj simbolizirajo zahvalo prav 
vsem pomembnim – tako znanim kakor še neznanim − 
ljudem, ki so zaslužni za priključitev Prekmurja,« je o tem 
monumentu dejal umetnostni zgodovinar dr. Robert Inhof. 
Kipar s to simboliko poskrbi, da nihče od zaslužnih ljudi in 
narodnih buditeljev ni iz spomenika izključen in v širšem 
kontekstu zgodovinsko pozabljen.
Spomenik, ki bo odslej bogatil kulturno podobo Murske 

Sobote sprejmimo tudi kot oporo naši samozavesti in po-
nosu, je zbrane nagovoril slavnostni govornik Milan Kučan, 
prvi predsednik Republike Slovenije in predsednik Odbora 
za pripravo aktivnosti v Prekmurskem letu. Med drugim je 
povedal, da je svet ob Muri tudi svet izjemne intelektualne 
in umetniške ustvarjalnosti, da tudi tukaj živijo in ustvarjajo 
po vsej širši domovini poznani in priznani ustvarjalni ljudje. 
»Bodimo ponosni, da smo tisti del slovenskega naroda, ki 
se je s svojo trdoživostjo in navezanostjo na rodno grudo 
obdržal v tem lepem, včasih trdem svetu med Muro in 
Rabo.«
Murskosoboški župan Aleksander Jevšek pa je poudaril, 
da smo lahko Prekmurci ponosni in zadovoljni na vse, kar 
je okoli Prekmurja v minulem letu dogajalo. Film, knjige, 
obeležja, članki v časopisih in poročanja v različnih medijih, 
skupaj je bilo vsaj 70 dogodkov, so veliko pripomogli k večji 
prepoznavnosti Prekmurja. Predvsem pa, da lahko govorimo 
o vseslovenskem prazniku ne le prazniku Prekmurcev. /MG
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/MARIBOR

/DOMOVINSKO DRUŠTVO generala Rudolfa Maistra Maribor, ki 
letos praznuje 15-letnico delovanja, je med mnoge aktivnosti v letu 
2020 uvrstilo tudi javno tribuno z naslovom Ob 101. obletnici 
»Mariborske krvave nedelje«. Povod za to odločitev je bila pripomba 
starejšega Mariborčana, ki se je ustavil pred Maistrovo lipo v parku 
Izobraževalnega centra Piramida, ko so učenci Osnovne šole borcev 
za severno mejo brali Maistrovo poezijo. Mirno, vendar z nasme-
škom na obrazu, me je vprašal, o čem govorijo mladi. Ko sem mu 
pojasnil, da berejo pesmi generala Maistra, mi je cinično odgovoril: 
»Veste gospod, peljite jih raje pred Rotovž in jim tam povejte, kaj 
se je zgodilo 27. januarja 1919 na tem prostoru.« Ta njegova izjava 
me je spomnila na še vedno ne dovolj pojasnjeno »krvavo nedeljo« 
na Glavnem trgu, o kateri je bilo veliko napisanega, vendar brez za-
nesljivih dokazov, še zlasti, ko je govora o številu žrtev.
Dodatno negotovost o datumu krvavega dogodka so povzročili po-
budniki protestnega shoda, ko so omenjali 26. januar 1919 kot dan 
tragičnega dogodka. Tega datuma nismo zasledili v nam dostopni do-
kumentaciji, zato smo želeli njegovo verodostojnost preveriti v pogo-
voru s slovenskimi zgodovinarji na najavljeni okrogli mizi. Odločitev, 

Ob 101. obletnici 
»MARIBORSKE KRVAVE 

NEDELJE«
/ALEŠ ARIH

predsednik Domovinskega društva GRM Maribor in  
pobudnik okrogle mize
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da bo do nje prišlo 27. januarja, je pospešil poziv iz Logatca in 
Ljubljane, naslovljen na Zvezo društev general Maister in po-
sredno tudi na mariborsko društvo. V njem je bilo med drugim 
zapisano: »Bliža se 26. januar in spet bo nemška proslava na 
Glavnem trgu v Mariboru v spomin na Nemce, umrle za nem-
ški Maribor, lani baje celo z vencem SS. Ali se ne bi spodobilo, 
da bi ob isti uri na Glavnem trgu dostojanstveno nastopila 
tudi društva generala Maistra s svojimi prapori?« Nikjer pa 
niso zapisali, da so pripravljeni priti v Maribor in se pridruži-
ti protestnemu shodu. Nekoč je tudi Maister dobival ukaze iz 
Ljubljane, ki pa jih je reševal na »svoj način«.
Nekoliko zbegani, vendar odločeni, da ne bomo podlegli 
pritisku iz Ljubljane, smo začeli preverjati informacijo, če 
se v Mariboru resnično pripravlja obisk nemško nastrojenih 
»turistov« iz Avstrije. Kmalu smo ugotovili, da je informacija 
neresnična. Glavni trg je eno samo veliko gradbišče, zato je 
ograjen in zaprt. S tem je že iz tehničnih razlogov odpadla 
možnost za ponovitev lanske provokacije.

Rešeni pred nevarnostjo iz Avstrije, smo s pomočjo Zveze 
društev general Maister začeli pripravljati vsebinski in or-
ganizacijski del okrogle mize. Njeno vodenje smo zaupali 
članu našega društva – novinarju in zgodovinarju Stanetu 
Kocutarju. Z njegovo pomočjo nam je uspelo v Maribor 
pripeljati ugledne zgodovinarje. Ti so iz različnih zornih 
kotov in na osnovi novih podatkov osvetlili čas in razme-
re, v katerih je prišlo do tragičnega in spornega dogodka 
sredi Maribora. Številne poslušalce, predvsem pa tiste, ki 
Maistra doživljamo tudi čustveno, je vznemirila izjava ene-
ga izmed nastopajočih novinarjev, da je bil general Maister 
kontroverzna oseba. Ker je bila ta ocena izrečena ob koncu 
okrogle mize, je ni bilo moč komentirati. Mogoče se bo to 
zgodilo na naslednjem srečanju zgodovinarjev v Mariboru. 
Med njimi bo tudi kakšen zgodovinar iz sosednje Avstrije, 
ki se ukvarja z raziskavo dogodkov v prelomnem obdobju 
1918–1919. Zgodovinska stroka in zainteresirana javnost to 
pričakujeta. /MG
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/VOJAŠKA VAJA

PRESKOK 2020
/GENERALNI SEKRETAR ZDGM RUDOLF PFAJFAR

fotografije Zveza slovenskih častnikov
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/SKUPAJ S PODPREDSEDNIKOM ZDGM Jožetom Tišlerjem sva se 
odzvala vabilu Slovenske vojske, da si ogledava aktivnosti v sklopu 
serije vaj Slovenske vojske »PRESKOK 2020«.
2. junija 2020 sva se odpravila v Babno polje, kjer so nas z veseljem 
sprejeli pripadniki SV. Uvodoma nas je pozdravil Poveljnik sil SV, 
brigadir Miha Škerbinc, nam predstavil razloge in ozadja za izva-
janje vaje, v nadaljevanju pa nas je podpolkovnik Vodeb seznanil 
s samim potekom vaje ter nas povabil na ogled osnovnega poveljni-
škega mesta, seznanil z osnovnimi postopki spremljanja in vodenja 
vojaških aktivnosti. Ogledali smo si tudi avdio-video predstavitev 
poteka aktivnosti na vaji. Predstavili so nam tudi težave, s katerimi 
so se soočali ob izbruhu Covid 19.
Sledilo je druženje s pripadniki SV, udeleženimi na vaji, in ogled 
orožja. /MG
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/PRI MAISTROVI LIPI

Pesem 
našemu 
idolu 
Maribor je bil njegov dom,

A vendar se tukaj ni rodil.
Iz ugledne družine v Kamniku je bil. 
S ponosom do svoje domovine
Takrat je zaveden Slovenec bil.
Enako zavzeto slovensko govoril,
Rad je »komandiral« tudi rime.

 V svojem življenju je poveljeval,
Občasno se je v risarski svet podal.
Junak naš je bil velik,
A brez vojakov ne bi bil poveljnik.
Nemce je zlahka prepodil,
Ostalim Slovencem svobodo zagotovil,
Veličino si s tem zgradil.

 
/A. LUKMAN, 9. razred, 
OŠ borcev za severno mejo)

Nastop učenk OŠ borcev za severno 
mejo pri Maistrovi lipi
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Maistru 
 
Vojaške čete vodil si v boj,
boril si za narod se svoj,
nikoli pozabil na svoj ponos, 
nemškim silam bil si kos. 
 
Pogumen bil je tvoj korak,
strahu ni čutil noben vojak.
Možje v upanju, da doma ni nič drugače,
veselo vrnili so se v kraje domače. 
 
Srce tvoje nežno čutilo je več
kot tvoj hladni, jekleni meč.
Razpisal si dušo kot pravi poet,
lepoto znal si v verze ujet.
 
Tvojih zaslug spominjamo se vsako leto,
ob misli nate vsako srce je razvneto.
Zgleduje po tebi se vsak naš rojak,
za zmeraj si ti naš največji junak. 
 
/P. PERŠA, 9. razred, 
OŠ borcev za severno mejo

foto: Alenka Fingušt, prof.
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/LETOŠNJA, ZARADI NEDAVNE EPIDEMIJE COVID19, nekoliko 
okrnjena slovesnost občine Beltinci ob Jeričevih dnevih, ki se je 
odvila dne 4. junija 2020 v Dokležovju.
Ob 18. 00 uri sva predsednika Prekmurskega društva general 
Maister Murska Sobota in Društva general Maister Veržej s pra-
porščakoma društev prisostvovala maši za domovino v cerkvi Sv. 
Štefana v Dokležovju, ob 18.30 uri pa smo položili venec k spo-
meniku dokležovskega domačina Ivana Jeriča, Maistrovega bor-
ca, domoljuba in zavednega Slovenca, ki je s svojim vsestranskim 
delom in ravnanjem odigral pomembno vlogo v Prekmurju in za 
Prekmurje.
Kot smo že zapisali, se je Jerič v usodnih časih po prvi svetovni vojni 
pridružil prekmurski osvobodilni legiji, ki so jo na pobudo gene-
rala Maistra ustanovili leta 1919 v Ljutomeru. Bil je med njenimi 
voditelji in je vzdrževal stike z dr. Slavičem, ki je v Parizu zastopal 
naše narodne pravice. Zasluge za slovensko Prekmurje nedvom-
no pripadajo tudi Ivanu Jeriču! Njegova podoba ( ob podobah dr. 
Slaviča in drugih prekmurskih domoljubov) krasi tudi spomenik 
100. letnice združitve slovenskih Prekmurcev z matičnim narodom 
v Murski Soboti. /MG

Slovesnost  
OB JERIČEVIH DNEVIH

/DOKLEŽOVJE
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/SPOŠTOVANI!
V naši Zvezi in njenih članih (društvih) izredno spoštujemo in 
cenimo vašo zasebnost. Zaradi naših visokih standardov si želimo, 
da poteka naša komunikacija hitro, nemoteno in učinkovito. 
25. maja 2018 se je pričela neposredna uporaba UREDBE 2016/679 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(GDPR). Poseben Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v ZDGM 
je na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov 28. 5. 2020 
sprejela tudi skupščina ZDGM.
Vaše osebne podatke zbiramo za potrebe pošiljanja glasila Maistrov 
glas ter za pošiljanje obvestil in vabil.
Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu 
s pozitivno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo 
GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, ali iznašali izven 
Republike Slovenije. Prav tako ne bomo oblikovali profilov.
Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekli-
če te kadarkoli. Pišite nam na naš elektronski naslov 
info.zvezadgmmail.com oziroma po navadni pošti Einspielerjeva 
6, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 
obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica.

/ ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER 
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

/ IZJAVA
 

Podpisani __________________________________________ soglašam,

da se moji podatki in elektronski naslov koristijo za medsebojno komunikacijo 
v zvezi z pošiljanjem glasila Maistrov glas ter pošiljanjem obvestil in vabil.

 

Naslov podpisnika soglasja: __________________________________________________________

 

Društvo: ________________________________________________________________________ 

 

V _________________________, dne ______________

 

Podpis: ______________________

Opomba: Izjavo o soglasju je potrebno oddati predsedniku vašega društva.

Izjava o soglasju  
ZA OBDELAVO OSEBNIH 

PODATKOV
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