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ovid-19 je v lanskem letu v veliki meri zaznamoval in ohromil življenje 
doma in po svetu. Vplival je na vse pore življenja in tako tudi na delova-
nje društev v naši državi. Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj je 
skupaj z zvezo društev general Maister pripravljalo proslavo ob državnem 
prazniku dnevu generala Maistra, s katero smo želeli počastiti spomin na 
generala in njegove borce. S proslavo smo želeli osvežiti tudi spomin na 

tragične dogodke izpred 100 let na Koroškem. Boj za severno mejo ni potekal po željah Maistra 
in Malgaja, slovenska politika je izpustila zgodovinsko priložnost, da bi zasedla narodnostno 
mejo na Spodnjem Štajerskem in na Koroškem prodrla vse do Celovca. Svoje upe glede odpr-
tih vprašanj meje je polagala na pariško mirovno konferenco, na kateri pa Slovenci nismo bili 
enakovredni partner. Odločale so velesile, ki jim interesi majhnega naroda niso bili pomembni. 
Sledil je koroški plebiscit, izveden 10. 10. 1920 v coni A, ki je globoko zarezal v slovensko narodno 
tkivo in za vedno pripojil del narodnostnega ozemlja k Republiki Avstriji. Koroška, z izjemo 
Jezerskega in Mežiške doline, ki jo je zasedel poročnik Franjo Malgaj, je bila za vedno izgubljena. 
Že prej se je obseg slovenskega narodnostnega območja precej skrčil in pomaknil proti jugu, 
po izgubljenem plebiscitu in še bolj z vzponom nacionalsocializma pa je borba za preživetje 
Slovencev dobila dramatične razsežnosti. Stanje se ni dosti spremenilo niti po drugi svetovni 
vojni. Narodnostna manjšina se je morala za svoje z državno pogodbo in ustavo zagotovljene 
pravice nenehno boriti in se zadovoljiti z mnogo manj, kot ji je dejansko pripadalo. Z vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo, vključitvijo naše države v schengensko območje in uvedbo evra 
so se odprle popolnoma nove možnosti sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, s tem pa se je 
izboljšal tudi položaj Slovencev na Koroškem. Načrtna germanizacija, slab ekonomski položaj, 
pomanjkanje slovenskih šol in še kaj se 100 let po plebiscitu kaže v skoraj desetkratnem zmanj-

šanju števila slovenskega življa na Koroškem.
Tudi z letošnjo proslavo bomo obudili in počastili spomin na enega najpomembnejših sinov 
slovenskega naroda, junaka in vizionarja, pesnika in slikarja, človeka in generala, ki je bojeval 
pomembne vojaške in politične bitke, na generala Rudolfa Maistra. Maistrov verz O, jaz ne 
spim pa nas bo spomnil tudi na poročnika Malgaja in njuno povezanost. Maistrova smelost, 

pogum, nesebičnost, narodna zavednost in odločnost so omogočile, da je 22. novembra s svo-
jimi prostovoljci razorožil nemško vojaško oblast v Mariboru in preprečil priključitev 

Maribora k Republiki Avstriji. Bil je prvi slovenski general prve slovenske narodne 
vojske. Njegova dejanja so omogočila nastanek nove slovenske države v okviru dr-
žave SHS, zato so njegove zasluge za slovenski narod neprecenljive. Moč njegovega 
spomina in navdih njegovega izročila ohranjamo društva general Maister in Franjo 

Malgaj, vključeni v Zvezo društev general Maister. 
Še kratek pogled na današnjo realnost, ki je težka in polna izzivov. Pestijo nas 

migracijski tokovi, že dve leti ves svet ogroža epidemija Covid-19. Pri 
reševanju problemov pogrešamo svetle navdihe in pozitivne zglede, 
ki nas bodo navdali s samozavestjo, pogumom in odločnostjo, da se 
spopademo z njimi. Naraščanje nestrpnosti, sledenje takšnim in dru-
gačnim populizmom, korupcija, vse večja neenakost v premoženju 
so nevarnosti, s katerimi bi se morali odločno spopasti. Prizadevati 
si moramo slediti zgledom Maistra in Malgaja in se v duhu njunih 
dejanj zoperstaviti novodobnim grožnjam, ki tudi danes ogrožajo 
našo suverenost, naše preživetje in predvsem človečnost. Naj nas 
generalovo ime znova in znova opomni na pomen iskrene volje 
za sodelovanje, složnost in enotnost, vedno ko gre za našo državo 
in našo domovino. Preteklosti dolgujemo, da se trudimo ohraniti 
vrednote, krepimo zavest o pripadnosti slovenskemu narodu in 
krepimo domoljubje. »Domoljubje so naše korenine. Domoljubje 

je naša bogata preteklost pogumnih mož in žena, ki so za naš 
narod živeli in dihali, je naša lepa pokrajina, je tisto, kar nas 

povezuje in označuje naš narod.«
/VLADIMIR OVNIČ
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Zaradi snemanja vas prosimo, da sedeže zasedete najmanj 15 minut pred prireditvijo.
 
Člani društev ZDGM svojo udeležbo prijavite predsedniku svojega društva.

občina 
RAVNE NA KOROŠKEIM

/VABILO

Spoštovani,

ki bo  
v ponedeljek, 

Pozdravna  
govornika bosta

Slavnostna  
govornica bo

vljudno vabljeni 
na osrednjo slovesnost 
ob državnem prazniku, 
dnevu Rudolfa Maistra,

22. novembra 2021, ob 18. uri
V VEČNAMENSKI DVORANI OB OSNOVNI ŠOLI KOROŠKI JEKLARJI
V KOTLJAH, OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

/DR. TOMAŽ ROŽEN, 
župan občine Ravne na Koroškem,  
in
/VLADIMIR OVNIČ,
predsednik Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj.

/MAG. LUČKA LAZAREV ŠERBEC, 
predsednica Zveze društev General Maister. 

Za vstop na prizorišče potrebujete 
potrdilo o prebolelosti ali 

cepljenosti ali negativni test na 
COVID-19.

V primeru poslabšanja 
epidemioloških razmer 

in prepovedi združevanja 
večjega števila oseb v zaprtih 

prostorih bomo del slovesnosti 
s pozdravnim nagovorom na 

predvečer praznika predvajali na 
spletu. 
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/ZDGM

/GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM 
je bila ustanovljena leta 1945 na pobudo peščice posamezni-
kov, ki so se zavedali, da je potrebno na Koroškem ustanoviti 
gimnazijo. 
Z ustanovitvijo gimnazije je bila dana možnost šolanja pred-
vsem kmečki in delavski mladini, saj šolanja v oddaljenih 
krajih ne bi zmogli. V petinsedemdesetih letih je gimnazi-
jo zapustilo že okoli devet tisoč maturantk in maturantov. 
Gimnazija si je vseh teh letih prizadevala ohranjati spomin 
na zgodovinske dogodke in vzgajati domoljubna čustva pri 
mladih generacijah. Izdelane so bile številne seminarske in 
raziskovalne naloge z zgodovinsko tematiko, dijaki so sode-
lovali na najrazličnejših tekmovanjih, s katerimi so poglabljali 
vedenje o svoji domovini. Na državnem nivoju so bile iz te 
tematike nagrajene naloge o Rupnikovi liniji na Koroškem, 
pa o turških šancah. Gimnazija Ravne na Koroškem tesno 
sodeluje s Koroškim domoljubnim društvom Franjo Malgaj. 
Na šoli smo v več kot 15-letnem delovanju organizirali šte-
vilna predavanja in razstave. Tudi v lanskem turbolentnem 
času smo v sodelovanju z vojaškim muzejem Maribor na 
gimnaziji odprli razstavo o bojih za severno mejo in koro-
škem plebiscitu, za dijake četrtih letnikov pa tudi predavanje 
o isti temi. Dijaki so sodelovali tudi na literarnem in likov-
nem razpisu Moja domovina. Vsako leto gremo z dijaki tudi 
po Malgajevi poti, na kateri se seznanijo z vlogo in pomenom 
Franja Malgaja in generala Rudolfa Maistra. 

/MAG. MIRKO ŽMAVC
Mag. Mirka Žmavca od zgodnje mladosti zaznamuje delo 
z mladimi in sporočilnost generala Maistra, izostren čut za 
rodoljubje, ljubezen do domačega kraja in ljubezen do do-
movine in slovenstva. Njegova domovinska pripadnost se 
tako nenehno prenaša na mlade rodove. Je človek modrih 
in premišljenih odločitev in odlikujeta ga preprostost in člo-
veška bližina.
Ravnatelja Mirka Žmavca sodelavci in učenci cenijo kot iz-
rednega strokovnjaka in zaupanja vrednega človeka, ki zna 
prisluhniti in svetovati, s svojo iskrivostjo in smislom za 
humor pa velikokrat prispeva k neverjetno pozitivni klimi 
v svojem kolektivu. 
Je dobitnik številnih priznanj, plaket in odličij na področju 
domoljubja in strokovnega dela.
Kot eden izmed pobudnikov je bil tudi ustanovni član 
Društva general Maister v Cerkvenjaku. Je član upravne-
ga odbora društva in trenutno tudi njegov podpredsednik. 
V dogovoru z upravnim odborom društva in Zvezo društev 
general Maister je bil tudi eden od pobudnikov za postavitev 
doprsnega kipa generala Rudolfa Maistra v Cerkvenjaku. 
V letu 2016 je bil originalni doprsni kip prenešen v avlo 
osnovne šole v Cerkvenjaku, ki je od takrat tudi poimeno-
vana po njem.

Odbor za podeljevanje spominskega priznanja Rudolfa Maistra je na svoji redni 
prvi seji v letu 2021 skladno z Dogovorom o podeljevanju spominskega priznanja 

generala Rudolfa Maistra sprejel naslednji

SKLEP

Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra v letu 2021 prejmejo:

/GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEIM 
(predlagatelj Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj Ravne na Koroškem)

 
/MAG. MIRKO ŽMAVC 

(predlagatelj Društvo general Maister Cerkvenjak)

Obrazložitev:

Spominska priznanja 
GENERALA RUDOLFA MAISTRA  

v letu 2021
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/KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ 
 

SKOZI ZGODOVINO  
GIMNAZIJE RAVNE NA KOROŠKEM 

 
Gimnazija Ravne na Koroškem je bila ustanovljena leta 1945 na pobudo peščice 
posameznikov, ki so se zavedali, da je potrebno na Koroškem ustanoviti gim-
nazijo, ki bo omogočila otrokom delavcev, kmetov in bajtarjev iz koroških grap 
in bregov pridobiti ustrezno izobrazbo in posledično boljše življenje, kot so ga 
imele generacije do tedaj. Na številnih zborovanjih so to potrebo jasno potrdili 
in izglasovali spomenico narodni vladi Slovenije – ministru za prosveto pisatelju 
Ferdu Kozaku, posebna delegacija pa je spomenico ponesla maršalu Josipu Brozu 
– Titu s prošnjo, naj »nam dovoli, da damo gimnaziji njegovo ime. Delavci 
jo hočemo postaviti za svoje otroke.« Že 17.9. je bil izdan odlok ministrstva za 
prosveto, kjer je rečeno, da se ugodi željam sindikatov Mežiške doline ter »us-
tanavlja nižjo gimnazijo s sedežem v Guštanju. Ako bi bilo za kak višji razred 
minimalno vsaj 20-25 dijakov, bi se mogli naknadno domeniti tudi o snovanju 

kakega višjega razreda.«
Za delegata je bil postavljen dr. Franc Sušnik, začasno so bili potrjeni tudi učitelji 
in v prostorih na gradu se je 15. oktobra začel pouk. Pouk je potekal v prostorih 
Thurnove graščine v slabih pogojih, brez ustrezne opreme. Zato so začeli takoj 
snovati načrte o novi gimnaziji, ki so jo nato zgradili v neposredni bližini gradu. 
V delo so se vključili tudi prostovoljci. Izkop je opravila MDB Pavla Žavcerja 
Matjaža. Dijaki – brigadirji so tekmovali na gradbišču, tekmovali, kdo bo po delu 
prebral več knjig, kdo bo zmagal v odbojki, kdo bo izdelal lepši stenčas in še v čem. 
Na gradbišču sta se kasneje odlikovali še MDB Viktorja Avblja – Rudija in MDB 
dr. Franca Sušnika, trikrat udarna in dvakrat pohvaljena je betonirala temelje. 
Udarniško so na gradbišče prihajali tudi številni drugi Korošci in jeseni 1952 so 
se že lahko zasilno vselili v šolo. Pouk je potekal v nedokončanih učilnicah, brez 

ometa in s pomanjkljivo opremo. 
Dve leti kasneje, 10.10.1954, pa je bil dan otvoritve. Na pročelje so pritrdili ploščo 

z vsebino, ki priča o teh dogodkih:
TO GIMNAZIJO 

JE POSTAVILO DELOVNO LJUDSTVO
ZA SPOMIN PADLIM ZA SVOBODO

MLADIM RODOVOM 
ZA RAST SOCIALISTIČNE DOMOVINE

SVETILNIK KULTURE SLOVENSKI KOROŠKI 
10. OKTOBRA 1954

Z ustanovitvijo gimnazije je bila dana možnost šolanja predvsem kmečki in dela-
vski mladini, saj šolanja v oddaljenih krajih ne bi zmogli. V petinsedemdesetih le-
tih je gimnazijo zapustilo že okoli devet tisoč maturantk in maturantov. Gimnazija 
si je v vseh teh letih prizadevala ohranjati spomin na zgodovinske dogodke in 
vzgajanje domoljubnih čustev pri mladih generacijah. Izdelane so bile številne 
seminarske in raziskovalne naloge z zgodovinsko tematiko, dijaki so sodelovali 
na najrazličnejših tekmovanjih, s katerimi so poglabljali vedenje o svoji domovini. 
Na državnem nivoju so bile iz te tematike nagrajene naloge o Rupnikovi liniji na 

Koroškem, pa o turških šancah.
Gimnazija Ravne na Koroškem bo s svojim kulturnim delom popestrila osrednjo 
slovesnost ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ki bo 22. novembra 

v večnamenski dvorani v Kotljah.
/VLADIMIR OVNIČ

Mežica, 28. 8. 2021
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/MG

/V LETOŠNJEM LETU OBELEŽUJEMO trideset let, odkar imamo 
Slovenci svojo državo. Naši predniki so živeli v tujih državah, se 
borili in umirali v raznih vojnah tujih monarhov. Kot narod smo ena 
od najstarejših nacij na svetu, kot državljani slovenske države pa se 
prepoznavamo zadnjih 30 let. Žal nam v tem času ni najbolje uspelo 
razviti pozitivne državljanske zavesti do lastne države. Nekateri 
sodržavljani v svojem »duhu« še vedno živijo v svoji mladosti in 
posledično idealizirajo neko prejšnjo dobo in državo. 
Slovenci smo se v zadnjih sto letih borili v treh vojnah, kot narod 
smo se v prvi in drugi svetovni vojni borili za obstoj. V osamosvojit-
veni vojni leta 1991 pa smo morali z orožjem ubraniti komaj rojeno 
državnost. Kot kaže, bi za našo družbo bilo najbolje, da bi svojo 
tradicijo in vrednote gradila predvsem na temeljih osamosvojitve-
ne vojne, saj je to bila edina vojna, ki nas ni razdvajala. Naš boj za 
državnost je bil čas, ko smo bili kot narod složni in smo v popol-
nosti dosegli zastavljen cilj – ustanovitev svoje države, Republike 
Slovenije. Prav tako ne bi smeli zanemarjati svetlih zgledov našega 
boja za preživetje v 1. in 2. svetovni vojni in izjemnega podviga 

Ernest Anželj, Lučak Lazarev in Borut Maister 
v VMSV

Trideset let 
SLOVENSKE DRŽAVNOSTI

/ERNEST ANŽELJ, veteran vojne za Slovenijo
Maribor, 25. 10. 2021
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generala Rudolfa Maistra in njegove vojske, ki nam je pri-
borila današnje severne meje. S svojimi pogumnimi dejanji 
so ob koncu 1. svetovne vojne z vojaško silo dosegli, da je del 
slovenskega narodnostnega področja Štajerske in Koroške 
prišel pod slovensko oblast.
Po ustanovitvi Kraljevine SHS je general Rudolf Maister do-
živel žalostno usodo večine slovenskih domoljubov, v glav-
nem je bil potisnjen na obrobje in kmalu upokojen. S svojo 
karizmo, izrazitim domoljubjem in priljubljenostjo je pred-
stavljal moteč element v takratni skupni državi. Dejanja prve-
ga slovenskega generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev 
so bila spodbuda tudi brani-
teljem Slovenije med osamo-
svojitveno vojno leta 1991. 
Rudolf Maister je osrednja 
osebnost in simbol patrio-
tizma slovenskega človeka, 
ki je kljub neugodnim oko-
liščinam znal ohraniti slo-
venski jezik in identiteto ter 
si priboriti svojo državo. Da 
nasprotovanja v naši družbi 
niso nekaj novega, ponazarja 
tudi generalov zapis v pesni-
ški zbirki Poezije: »Neslano, 
bratje, je življenje naše! 
Nasprotstvo nudi se od dne 
do dne in bogme, človek res 
ne ve, naj kolne, ali da za 
svete maše.« 
Čas osamosvajanja Slovenije 
bi moral imeti večji pomen 
za razvoj narodnega ponosa in državljanske zavesti. Premalo 
poudarjamo zgledno odločnost tistih, ki so se navkljub tvega-
nju pogumno odločili, da je prišel čas, da uveljavimo stoletne 
težnje našega naroda po svoji državi. Takrat nihče ni vedel, 
kako se bo situacija razvila. Ni bilo jasno, ali bodo oboroženi 
spopadi trajali deset dni, šest mesecev ali pet let. Ljudje, ki so 
se odzvali klicu domovine, so veliko tvegali. Kaj bi se zgodilo, 
če bi slovenski domoljubi leta 1991 vojno za Slovenijo izgubi-
li, kar je bila povsem realna opcija, glede na moč tedanje JLA, 
ki je veljala za tretjo najmočnejšo in najštevilčnejšo armado 
v Evropi? Trditve o nepomembnosti vojne za Slovenijo žalijo 
ljudi, ki so v spopadih umrli, žalijo ljudi, ki so bili ranjeni, 
žalijo ljudi, ki so takrat izgubili svoje premoženje, in žalijo 
vse, ki smo v takratni vojni sodelovali.
Vsiljevanje, da je vojna za Slovenijo trajala le deset dni, je 
slepilo tistih, ki si naše državnosti niso želeli in ki nam dopo-
vedujejo, da smo majhni. Takšnim je potrebno jasno pove-
dati, da Slovenci nismo majhni, zgodovina dokazuje, da smo 
velik narod, a maloštevilen. Biti majhen ali maloštevilen je 
bistvena razlika. Jasno je treba povedati, da se v nobeni vojni 
boji ne izvajajo vsak dan, je čas napetosti, čas incidentov, 

čas spopadov in čas zatišja … Vsaka vojna je kruta. V naši 
osamosvojitveni vojni je bilo daljše obdobje napetosti in in-
cidentov, ki so prešli v oborožen spopad, sledilo je stanje 
napetosti, ki je trajalo vse do 26. oktobra leta 1991. Veterani 
smo nalogo očitno opravili odlično, saj smo v vojni zmagali. 
Slovenska osamosvojitvena vojna je bila specifična, saj je bil 
to prvi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni, potrebno 
je poudariti, da nismo imeli zaveznikov, da smo z orožjem 
uspeli obraniti komaj rojeno državnost in da se po zmagi 
nismo maščevali drugače mislečim.
V današnji materialistični družbi, v kateri vse bolj prevla-

duje individualizem, je po-
sledično vse manj prostora 
za vrednote družbene skup-
nosti in državljansko zavest. 
Mišljenje in ravnanje ljudi je 
odvisno (velikokrat zelo) od 
tega, kako je preteklost vpli-
vala nanje, koliko jim je ko-
ristila ali jim škodila. Kot na-
rod smo doživeli čas, ki je od 
nas zahteval ponižno držo, 
ko smo bili prizadeti v dno 
duše, ko smo bili žalostni in 
razočarani. Smo pa doživeli 
tudi čas, ko smo pokazali vi-
soko moralno držo in pove-
zanost, čas, ko smo dokazali 
hrabrost, in čas, ko smo bili 
veseli in srečni. Posledično 
iz navedenega kot družba in 
kot posamezniki mislimo in 

delujemo danes. To, kar počnemo danes, pa bo zagotovo 
imelo vpliv na prihodnost. 
Žal se v naši družbi očitno premalo privzgaja državljanske 
vrednote, saj državljani, ki se zavedajo pomena državljan-
ske in domoljubne pripadnosti, s ponosom govorijo o svoji 
državi in državnih ustanovah, s ponosom pozdravijo državno 
zastavo, zapojejo himno, ob prazniku izobesijo zastavo ... 
Vsaka uspešna skupnost pa je utemeljena tudi na tradiciji. 
Skozi zgodovino naroda se razvijajo vrednote. Generacije 
ljudi se poistovetijo z družbeno sprejemljivimi vrednotami, 
posledično občutijo pripadnost in lojalnost svojemu naro-
du in svoji državi. V kolikor pa vrednote niso spoštovane 
in vzdrževane, ni niti pripadnosti niti lojalnosti družbeni 
skupnosti niti državi. 
Pred tridesetimi leti smo uresničili stoletne sanje sloven-
skih domoljubov o svoji državi, demokracije in državljanskih 
dolžnosti pa se učimo postopoma. Vedno lahko naredimo kaj 
dobrega za našo domovino in državo Republiko Slovenijo. Če 
se bomo le zmogli bolj poenotiti pri doseganju skupnih ciljev, 
pri ohranitvi slovenstva, slovenskega jezika, naše kulture in 
narodnega ponosa. /MG

Ernest Anželj -Armbrust,  
Pekre, 23. maj 1991



Spominska slovesnost ob obletnici 
smrti generala Rudolfa Maistra 

Predsednica Zveze društev general 
Maister mag. Lučka Lazarev Šerbec

Poklon generalu Maistru na 
pobreškem pokopališču v Mariboru
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/MARIBOR

/NA SPOMINSKI SLOVESNOSTI OB OBLETNICI SMRTI 
generala Rudolfa Maistra smo položili vence na pobreškem 

pokopališču v Mariboru. Ob predsednici Zveze društev general 
Maister mag. Lučki Lazarev Šerbec so venec položili še 

predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maister 
Maribor Aleš Arih, podžupanja mestne občine Maribor Alenka 
Iskra in predstavnik Slovenske vojske brigadir Ernest Anželj.
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/BRINJE PRI SLOVENSKI BISTRICI

/KONEC JUNIJA 2021 JE V DOMU VETERANOV Brinje pri 
Slovenski Bistrici potekala seja Upravnega odbora ZDGM. 
Po dolgem času smo se zopet dobili osebno in si izmenjali 
prisrčne pozdrave v želji po dobrem nadaljnjem delu. To je 
bila tudi priložnost, da ob nagovoru gostitelja predsednika 

OZVVS Slovenska Bistrica Mirana Krušiča slavnostno 
obeležimo 30. obletnico slovenske državnosti ter podelimo 

naziv častnega predsednika ZDGM mag. Milanu Lovrenčiču.
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/BELTINCI

/OSREDNJE PRAZNOVANJE DNEVA ZDRUŽITVE 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je 
tudi državni praznik, je letos potekalo v Beltincih.

Na grajskem dvorišču smo se na prireditvi v ponedeljek, 
16. 8. 2021, spomnili množičnega ljudskega zborovanja 
v tem kraju 17. avgusta 1919, na katerem so prebivalci 

plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici. /MG
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/V PONEDELJEK, 16. AVGUSTA 2021, JE PRED KLEKLOVIM DOMOM 
potekala občinska prireditev v počastitev državnega praznika 

združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 
Že tradicionalno, 9. leto zapored, je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor pred spomenikom Jožefa Klekla st. položil venec. Zbrane 
sta nagovorila županja občine Črenšovci, gospa Vera Markoja, 
in poslanec v državnem zboru Republike Slovenije, gospod Jožef 
Horvat. V kulturnem programu Zgodbe spomina so sodelovali zlati 
maturanti iz občine Črenšovci, ki so osvetlili pomembne zgodovinske 
mejnike naroda – prelomne dogodke pred več kot stoletjem, 30-letnico 
osamosvojitve in obeleževanje državnega praznika združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v občini Črenšovci 
danes. Venec sta v imenu Zveze društev general Maister ob Kleklovim 
spomeniku položila predsednica, mag. Lučka Lazarev Šerbec, in 

generalni sekretar Rudolf Pfajfar. /MG

/ČRENŠOVCI

Predsednik RS Borut Pahor je pred 
spomenikom Jožefa Klekla st. položil venec

Predsednica mag. Lučka Lazarev Šerbec 
in generalni sekretar Rudolf Pfajfar

Polaganje venca pred spomenikom 
Jožefa Klekla st.
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/CELJE

/CELJE, 9. 9. 2021. Spoštovani, danes v tem lepem sončnem 
septembrskem zgodnjem popoldnevu si – ne vem, zakaj – ne 
morem kaj, da se ne bi spomnil, kako so nas nekoč v šolah 
učili o srednjem veku: bil je, so rekli, kot en sam dolgi sončni 
mrk. In o slovenski zgodovini tudi niso vedeli povedati kaj 
veliko lepšega: bilo je 1000 let podjarmljenosti, ponižanj in 
izkoriščanja, 1000 let trpljenja in bolečine.
Pa vendar, bi si upal reči, je bilo tudi 1000 let upanja in borbe, 
1000 let trdoživosti in vztrajnosti. 1000 let ljubezni do svoje-
ga jezika in svoje dežele na sončni strani Alp. In je bilo vmes 
tudi nekaj prebliskov v tistem mraku: Trubar in reformacija, 
Zois in razsvetljenstvo, marčna revolucija, prvi slovenski po-
litični program Zedinjena Slovenija, taborsko gibanje ... In 
potem 20. stoletje, v katerem smo končno zagledali obzorja 
svoje resnične svobode in jo po letu 1990 tudi udejanjili v sa-
mostojni Republiki Sloveniji, ki je – to rad poudarim – naša 
edina domovina. Že zato, ker je edina, bi jo morali veliko bolj 
ljubiti, spoštovati in ceniti.
Mnoge prve korake na poti k svobodi in samostojnosti slo-
venskega naroda so in smo naredili v celjski gimnaziji. Kar 
preveč znamenitih ljudi je, da bi jih zdaj in tukaj lahko zajel 
v smiselno in dovolj spoštljivo zahvalo. 
O nekom pa bi rad povedal nekaj več. In zato smo se zbrali. 
V njegov spomin. V spomin legendarnega generala in pe-
snika Rudolfa Maistra, ki je v šolskem letu 1913/14 v naši 
gimnaziji vodil literarni krožek Kondor in z dijaki soustvarjal 
glasilo Savinja. Iz tega kroga so izšli Fran Roš, Franjo Malgaj, 
Srečko Puncer in še drugi v domoljubju vzgojeni borci za 

severno mejo.
Med borci za severno mejo 1918/19 je bilo v primerjavi z os-
talimi deli slovenskega etničnega ozemlja prostovoljcev iz 
celjskega okraja nesorazmerno veliko. Razloge je treba iskati 
v visoki in bojeviti narodni zavesti štajerskih Slovencev; bila 
pa je ta zavest posledica zelo močnega in vse bolj očitnega 
nemško-slovenskega spopada, ki se je začel v osemdesetih 
letih 19. stoletja, v Celju ter na Celjskem pa je bil še inten-
zivnejši in agresivnejši kot kje drugod. Ekstremistično na-
čelo »svoji k svojim« se je kazalo na vsakem koraku in je 
preteče napovedovalo dokončen obračun v veliki vojni, ki je 
potem onesrečila in odnesla na milijone človeških življenj. 
Ta, še predvojni mednacionalni spopad je v Celju zajel vse 
sloje prebivalstva, so pa v njem pomembno sodelovale tudi 
nove generacije mladih slovenskih izobražencev. Med njimi 
so bili tudi celjski gimnazijski profesorji in dijaki. Dijaki so 
se pod mentorstvom ravnatelja Emilijana Lileka in drugih 
nacionalno ozaveščenih slovenskih profesorjev na t. i. nem-
ško-slovenskih vzporednicah – zaradi njih je leta 1895 celo 
padla vlada ogromne Avstro-Ogrske – oblikovali in kalili, se 
navduševali nad novimi (npr. Masarykovimi) pogledi na na-
cionalno in socialno vprašanje ter se narodni stvari posvečali 
še bolj odločno in brezkompromisno kot prej njihovi očetje. 
Najradikalnejši del celjskih gimnazijcev je leta 1912 zajelo 
tudi preporodovsko gibanje. Najbolj znan med celjskimi 
preporodovci je bil Srečko Puncer, ki je bil med drugim tudi 
predsednik dijaškega literarnega krožka Kondor, ki ga je sku-
pina celjskih gimnazijcev ustanovila decembra 1913 in kmalu 

OTVORITEV BARELIEFA 
ob spominski plošči
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zatem začela izdajati mesečnik Savinja. Dejavnost krožka, 
kot tudi Puncerjevo vlogo v njem, je podrobno osvetlil eden 
izmed sodelavcev Kondorja, kasnejši koroški prostovoljec 
ter zvesti ohranjevalec spomina na koroške junake, celjski 
pisatelj Fran Roš. 
Dijak Puncer je bil predsednik, a dejanski pobudnik – naj ne 
bo odveč na tem mestu pripomniti, da takih krožkov takrat 
ni bilo dovoljeno ustanavljati, zato je nekaj mesecev pred 
začetkom 1. svetovne vojne to bil nekakšen tajni dijaški klub 
– za ustanovitev Kondorja je bil Rudolf Maister - Vojanov, 
ki je kot stotnik avstro-ogrske armade jeseni 1913 prišel 
službovat v Celje, tu poiskal stike s celjskimi gimnazijci, jih 
združil ter vodil in usmerjal pri njihovem literarnem delu. 
Urejal je njihov list Savinja, ob tem pa s svojim zgledom kre-
pil njihovo nacionalno samozavest, odločnost in bojevitost. 
Čeprav je bil Maister že čez slabo leto premeščen v Maribor, 
je njegovo življenje v Celju pustilo močan pečat, Maistrov 
vpliv pa je odmeval tudi po njegovem odhodu. In to ne zgolj 
med kondorjevci, temveč tudi med drugimi Celjani, ki so po 
razpadu monarhije postali njegovi borci. Naj na tem mes-
tu izpostavim prof. Frana Mravljaka, mojega predhodnika, 
ravnatelja naše gimnazije v 30. letih prejšnjega stoletja, ki je 

bil Maistrov adjutant v dneh boja za Maribor. 
Ob omenjanju Maistra in Puncerja seveda ne smemo pozabi-
ti na Šentjurčana Franja Malgaja, prav tako celjskega gimna-
zijca, ki se je jeseni 1913 sicer preselil na kranjsko gimnazijo, 
nato pa v istrski Pazin, a ostal v stikih ter še naprej sodeloval 
s Puncerjem in sošolci.
Taisti nadporočnik Malgaj je, kot je znano, 6. novembra 
1918 iz Celja proti Koroški povedel četo štiridesetih prosto-
voljcev, v glavnem Šentjurčanov in Teharčanov. Malgajevo 
prodiranje proti Velikovcu, njegove vojaške operacije ter na-
rodno-politično in propagandno delo na Koroškem vse do 
njegove tragične smrti med avstrijsko ofenzivo maja 1919 je 
v slovenskem zgodovinopisju in v različni spominski litera-
turi jasno predstavljeno, podobno pa velja tudi za usodo ure-
dnika »Jugoslovenskega Korotana« Srečka Puncerja. Skupaj 
z njima ter pod neposrednim Maistrovim poveljstvom so se 
v Celjski legiji, kot se je enota imenovala, borili v glavnem 
naši gimnazijci. Bodimo ponosni nanje in našo zgodovino 
in vprašajmo se, kdo od nas – zlasti pa od vas, dragi moji 
gimnazijci – bi se danes prostovoljno prijavil v vojsko in se 
boril za Slovenijo, recimo na hrvaški meji. 

To, spoštovani, je bila kratka obuditev slovenske zgodovine. 
Tiste svetle, tiste, o kateri sem govoril na začetku. Tiste, ki 
je ne bi smeli nikoli pozabiti. Tiste, na katero moramo biti 
ponosni. 
Danes na ta prelep poznopoletni dan, 9. septembra 2021, 
s hvaležnostjo odkrivamo barelief na pročelju naše zdaj že 
213-letne gimnazije. Kot ste lahko razbrali iz mojih besed, 
gotovo ne slučajno. Ta šola ima svojo zgodovino, ima svoje 
zasluge, ima svoj ponos. Od nekdaj je bila branik slovenstva, 
skoznjo je šlo na tisoče ozaveščenih mladih ljudi, med njimi 
tudi kakšnih 10 narodnih herojev iz 2. svetovne vojne. Ni 
torej slučajno v tej šoli že od leta 2009 tudi domicil celjskega 
društva generala Maistra. 
Ta barelief ob spominski plošči, ki smo jo namestili ob 126. 
rojstnem dnevu generala Maistra (29. 3. 2010), je prvo in žal 
še vedno edino obeležje v Celju, nekoč zelo ponemčenem 
mestu ob Savinji, ki ga je – kot je znano – slovenskega oh-
ranila prav odločna in hrabra drža legendarnega generala in 
njegovih fantov, kasnejših borcev za severno mejo. Tistih, ki 
so ohranili Štajersko slovensko, iz nemških krempljev, tak-
rat obilno podprtih s samovoljo velikih sil, pa iztrgali vsaj 
del Koroške. Če bi se takrat zanašali na Ljubljano, bi bilo 

Celje danes avstrijsko mesto, ta gimnazija pa bi bila nemška. 
Celjski Nemci in nemškutarji, ki so jo dogradili decembra 
1913, pod pogojem, da se v njej uči samo in nič drugače kot 
v nemškem jeziku, pa bi se nam veselo smejali in tudi Hitlerju 
bi se izpolnila želja, da naj bo ta dežela nemška. Zopet nem-
ška, pa čeprav zares nemška nikoli ni bila. 
Tako pa, spoštovani, tu še vedno govorimo slovensko, imamo 
slovensko vojsko, policijo, sodstvo, šolstvo, imamo slovensko 
državo in celo na vinskih steklenicah lahko s ponosom pre-
beremo meni tako ljubo pokrajinsko pripadnost ne le tistega 
vina, ampak tudi nas, ki smo se danes tukaj zbrali, ker v srcu 
dobro mislimo: Štajerska Slovenija. 
Naj bosta ta spominska plošča in barelief (delo v Celju ži-
večega ruskega umetnika Olega Ambartsumyana) v lep in 
trajen spomin generalu Maistru in njegovim borcem, našim 
gimnazijcem, vsem nam – zlasti pa mladim in najmlajšim 
– pa v opomin, da so svoboda, mir in samostojnost velike 
vrednote, ki se je zanje vedno znova treba boriti in se jih 
zavedati. Ker so bile priborjene po 1000 letih ponižanj in 
odvisnosti, z neskončno ljubeznijo do slovenske domovine 
in neomajno vero v prihodnost. /MG
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/RAČE

/NEKAJ UTRINKOV 
S SLOVESNOSTI pred 

prenovljenim spomenikom 
padlim vojakom celjskega 87. 
pehotnega polka AO armade, 
ki je potekala 12. septembra. 

2021 pri gradu Rače.
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/CERJE

/LETOŠNJA SVEČANOST OB MEDNARODNEM DNEVU 
MIRU, ki je potekala v soboto, 25.9.2021 na Cerju, je bila posve-
čena kulturi, temeljnemu gradniku identitete prostora in naroda.
Obdobje priprav na leto 2025, ko bosta Nova in »stara« Gorica 
središče Evropskega kulturnega dogajanja, je priložnost, da kul-
turi posvetimo dolžno pozornost, saj je tesno vpeta v vse pore 
našega življenja in ostaja ključni izziv hkratnega razlikovanja in 
povezovanja med narodi.
Iztočnici Gregorčičevih verzov:

»Pridi, zvezda naša, pridi,
jasne v nas upri oči,

naj moj dom te zopet vidi,
zlata zvezda srečnih dni.« , 

sta po pozdravnem nagovoru predsednika Društva TiGR pri-
morska, Gorazda Humarja, župana Občine Miren-Kostanjevica, 
Mauricija Humarja, ter predsednika Združenja KoDVoS, Petra 
Vaša, sledili dve izjemni sporočili slavnostnega govornika pisa-
telja, dramatika in kulturnega delavca Toneta Partljiča in gos-
ta iz sosednje Italije, župana občine Aiello v Furlaniji, Andrea 
Bellavite.
Prvi je izpovedal hvalnico Primorski kot zibelki upora proti fašiz-
mu in nacizmu na Slovenskem in v nadvse čustvenem nagovo-
ru opisal prva leta delovanja pripadnikov TIGRA kot primarno 
skrb za ohranjanje jezika. Pretežni del aktivnosti je bil povezan 
z ohranjanjem slovenskih knjig in izdajanjem tiskovin, s katerimi 
so lokalno prebivalstvo spodbujali k negovanju jezika in kulture 
kot tihega upora okupatorju.
Ko je italijanska vlada sprejela zakon, s katerim je postopno 
ukinila slovenski jezik v šolah, je dr. Engelbert Besednjak v ita-
lijanskem parlamentu dejal: »Zavedajte se, da bo z dnem, ko 
boste to naredili, sleherna slovenska hiša postala šola in vsaka 
slovenska mati učiteljica slovenskega jezika!« Ni naključje, da se 
zlom okupiranih dežel vedno premišljeno izvaja preko pregona 
intelektualcev in kulturnikov. Ti negujejo najbolj čvrste vezi med 
ljudstvom. Zato je prav, da ozavestimo pomen in neizmerno moč 

kulture, ki je ohranjala pokončnost slovenskega naroda, vlivala 
pogum in bodrila nosilce narodnoosvobodilnega gibanja pred, 
med in po vojni! In Primorska je v ta boj prispevala največja ime-
na slovenske poezije in literature, Gregorčiča, Kosovela, Grudna, 
Gradnika, Bevka...
Andrea Bellavite je pomnik na Cerju opisal kot simbol miru in 
svobode, ki na mestu spomina na nasilje, fašizem in nacizem 
kliče k bratstvu med narodi, k dokončnemu podiranju meja 
v Evropi. Da jih nikoli več ne gradimo, tudi ne danes, za žrtve 
sodobnih vojn, ki se še vedno dogajajo in silijo nedolžne ljudi 
v migracije ter iskanje zavetja za golo preživetje.
Ta poseben prostor zgodovinsko povezuje Slovenijo in Italijo, 
dva naroda, ki živita na istem čudovitem Krasu, tik ob reki Soči, 
najlepši reki v Evropi. Posebej danes nas mora še tesneje povezati 
upor proti vsem oblikam fašizma in rasizma, da se tragedije, ki 
jih je utrpela Primorska, nikoli več ne ponovijo. Danes je po-
membno preseči vse vrste in oblike meja in ne graditi novih zi-
dov in celo novih koncentracijskih taborišč, povezati se moramo 
v skupni viziji, zgraditi trdne mostove in postati del edinstvene, 
čudovite družine, ki nosi ime čLoVEŠTVo. Naj k temu prispeva 
tudi skupna Evropska prestolnica kulture 2025!
V čudovitem kulturnem programu, ki ga je zasnoval režiser dr. 
Rok Andres in je sledil poklonu praporščakov, so sodelovali pred-
stavniki vseh generacij, dijaki Gimnazije Nova Gorica, Kvintet 
trobil Orkestra Slovenske policije, Klub mladih Društva TiGR 
Primorska in zasedba Trio le Dive, ki je udeležence prireditve iz 
Slovenije in zamejstva navdušila z izjemnimi vokali.
Odlično sodelovanje soorganizatorjev prireditve, Društva za ne-
govanje rodoljubnih tradicij TiGR Primorske in Občine Miren-
Kostanjevica v koordinaciji Turizma Miren-Kostanjevica, je 
dobra popotnica za ohranjanje sporočila, ki ga nosi pomnik na 
Cerju, postavljen v spomin na vse branitelje slovenske zemlje 
v zgodovini, zaslužne za to, da ima mali slovenski narod po ti-
sočletjih hrepenenja končno svojo državo. In med njimi je veliko 
število kulturnikov. /MG

Vseslovensko  
ZBOROVANJE ZA MIR 2021

/TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/vseslovensko-zborovanje-za-mir-2021.html



16 /MAISTROV GLAS_2021/2_www.zvezadgm.si

/ZAVRH

/ČLANI DOMOVINSKEGA DRUŠTVA GENERALA RUDOLFA 
MAISTRA MARIBOR smo se udeležili Maistrove prireditve na 
Zavrhu. Praznovanje 35. obletnice neprekinjenih Maistrovih pri-
reditev na Zavrhu presega zgolj krajevni pomen. Z vračanjem po-
mena fenomena karizmatične osebnosti generala Rudolfa Maistra 
Vojanova v slovensko zgodovino postajamo samozavestnejši, lahko 
začnemo verjeti v preteklost in prihodnost Slovenije. Verjamemo 
lahko tudi vase in v našo generacijo danes, da lahko presegamo 
okvire provincialnosti in delitev, kot jih je presegal general Maister. 
Domoljub general Maister je imel široko osebnostno prostorje. Bil 
je ponosen vojak, pesnik in vodja, ki je, ne glede na razlike, pove-
zoval sposobne ljudi v svojo zmagovito ekipo.
V zanosnem osebno izpovednem uvodnem nagovoru je profesor 
Aleš Arih, predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa 
Maistra Maribor, osvetlil dva obraza iste pretekla politike, ki je vpli-
vala na zavedanje o pomenu generala Maistra za slovenski Maribor 
in slovensko Spodnje Štajersko. 
Temni del obraza, ki je prizadel Maistrove borce, je prisilni umik 
kipa generala Maistra leta 1974 iz občinske stavbe v Mariboru in 
prepoved posamezne individualne upodobitve generala, prepoved 
napisa "General Rudolf Maister-osvoboditelj Maribora in severne 
meje« na njegovem spomeniku ... 
Povsem drugi sončni obraz iste oblasti pa je imel gradbeni odbor 
SZDL Zavrh za obnovitev Maistrovega domovanja – Štupičeve 
vile na Zavrhu, ki je obnovljena in sedaj z Maistrovim muzejem 
predana v upravljanje Turističnem društvu Zavrh.
Profesor Arih je opisal osebnostni lik in osebno prizadetost bor-
cev generala Maistra, ki se leta niso smeli imenovati borci genera-
la Maistra, ampak borci za severno mejo. Dolga leta so si zaman 

35. obletnica 
MAISTROVIH PRIREDITEV 

na Zavrhu
/MAG. ZDRAVKO LUKETIČ

»Toda, če morate v 
svojih srcih deliti 
prostor in čas, naj 
vsaka doba zajame 
vse druge dobe,
naj danes objame 
preteklost s spominom 
in bodočnost s 
hrepenenjem.«
(Kahil Gibran)
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prizadevali za status borcev, ki so ga borci NOB dobili takoj 
po vojni. In to kljub temu, da je bilo 3697 generalovih bor-
cev tudi borcev NOB, štirje so bili narodni heroji, 40 je bilo 
nosilcev Spomenice NOB in 40 talcev. Leta 1987 se je želja 
generalovih borcev uresničila, ko je bil tudi v Mariboru pos-
tavljen spomenik generalu Rudolfu Maistru.
Profesor Arih je osvetlil zamolčanje pomembnih ljudi iz 
Habsburške monarhije in menil, da umaknimo distanco do 
te skupne države in izpostavimo ljudi, ki so dejansko zaslužni 
za slovenski narod. S tem bomo Slovenci lahko pokazali svoj 
evropski in kulturni obraz. Opisal je zgodovinske okoliščine, 
ki so omogočile, da se je general Maister lahko vrnil v Maribor 
šele po posredovanju Dr. Korošca pri cesarju Karlu I..
Zaključek svojega nagovora je profesor Arih, pobudnik 
Maistrovih prireditev na Zavrhu, zaključil z besedami: 
»Spoštovani predsednik, bodite ponosni, da ste povelj-
nik slovenske vojske, tiste vojske, ki ima svoje korenine 
v Maistrovi vojski, vsaj v začetnem obdobju. Prepričan 
sem, da brez te vojske danes zagotovo ne bi živeli v naši 
lepi Sloveniji, ki jo moramo bolj spoštovati in bolj ceniti«.
Borut Pahor, predsednik države je položil venec k spomeniku 
generala Rudolfa Maistra.
Nagovor profesorja Ariha se je predsednika republike tako 
dotaknil, da je pred slavnostnim nagovorom imel še uvodni 
osebni prolog. Dejal je, da imamo v naši domovini skoraj 
vse, skrbijo pa ga naši medčloveški odnosi in dodal, kar smo 
v zgodovini velikega dosegli, smo dosegli skupaj in le, če je 
bilo med nami zaupanje in sodelovanje. Zdravstveno krizo 
bomo prej ali slej premagali in zaživeli brez ukrepov. Pozval 
je k razmisleku o tem, da lahko imamo medčloveško spo-
štovanje, razumevanje za bolečino drugega, sočutje za skrbi 
drugega, strpno govorico brez strupenega govora; vse tisto, 

kar nas dela prijazne in odprte ljudi le, če hočemo in se za 
to prav vsi potrudimo.
O generalu Maistru je Borut Pahor dejal, da gre za soobliko-
valca samostojne Slovenije. »Maister je bil človek s sposob-
nostjo razumevanja zgodovinskega trenutka in mož spre-
jemanja velikih in težkih odločitev. Ne samo z nasprotniki, 
tudi s tistimi, za katere je pričakoval, da mu bodo stali ob 
strani. Samo veliki voditelji to znajo in zmorejo.« Znal je 
povezovati, združevati, bil je tisti, ki je pozival k enotnosti 
in sodelovanju. Zavedal se je, da lahko slovenski narod uspe 
samo, če bo temeljil na teh vrednotah, povezan in enoten.
Nagovor je zaključil z besedami, da danes potrebujemo 
Maistrovo vizijo, odločnost in pogum, predvsem pa spo-
sobnost razumevanja zahtevnih razmer, ne le teh, s katerimi 
se soočamo ta trenutek, ampak tudi zaradi tistih izzivov, ki 
prihajajo. Brez večje enotnosti, odgovornosti, smelosti pri 
premoščanju razlik, brez empatije in umirjenega in argu-
mentiranega dialoga znotraj in odločnosti ter odgovornosti 
do države navzven, ne bomo uspešni.
Prisotne je pozdravil tudi Janez Kramberger, župan občine 
Lenart, ki je najbolj zaslužen za vrhunsko obnovo Štupičeve 
vile in postavitve razstave Maister po Maistru.
Kulturni program so v Zavrhu pripravili Slovenskogoriški 
pihalni orkester MOL Lenart, Dvorjanski muzikanti in KUD 
Tonček Breznar Korena, Silvo Safran in Darinka Čobec, za-
peli so Završki fantje, Eva Kurnik in Matic Lorbek.
Prireditev se je po slavnostnem delu nadaljevala v prešernem 
vzdušju s pogostitvijo in pokušino vin.
Zapis dogodka zaključujem z mislijo profesorja Aleša Ariha: 
»Zavrh ostaja svetilnik domoljubja, vzdrževati je tre-
ba le plamen v njem. Upam, da bodo naši nasledniki to 
zmogli!«. /MG
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/MARIBOR

Sokolska AKADEMIJA

/V PETEK, 1. OKTOBRA 2021, JE OB DNEVU 
SLOVENSKEGA SOKOLSTVA v telovadnici 
OŠ borcev za severno mejo potekala Sokolska 
akademija; posvečena je bila 100. obletnici 
zleta Sokolov v Mariboru in predstavitvi knji-
ge Sokoli v  filateliji avtorja dr. Roka Lampeta. 
Celotna prireditev je bila posvečena tudi 
spominu na dr. Franja Rosino, enega ož-
jih Maistrovih sodelavcev 
in ustanovnega člana mno-
gih sokolskih društev širom 
Slovenije, kot je v svojem go-
voru posebej poudarila naša 
predsednica in ravnateljica 
OŠ borcev za severno mejo 
Maribor, mag. Lučka Lazarev 
Šerbec.
Organizator j i  akademi-
je so bili Sokolska zveza 
Slovenije, Filatelistična zveza 
Slovenije, Zveza društev ge-
neral Maister, MO Maribor 
in OŠ borcev za severno 
mejo. Častna pokrovitelja 

akademije sta bila predsednik republike 
g. Borut Pahor in župan MO Maribor g. Saša 
Arsenovič. 
Na Sokolski akademiji so se predstavila 
sokolska in druga telovadna društva; ŠD 
Partizan Sevnica, Sokol Metlika, Judo klub 
Železničar Maribor, Sokol Brežice, Sokol 
Bežigrad-Ljubljana. Prireditev je s pesmijo 

popestril Otroški in mladin-
ski pevski zbor OŠ borcev 
za severno mejo pod vod-
stvom profesorice Urške 
Lukovnjak. Častni govorci 
so bili: mag. Lučka Lazarev 
Šerbec ,  ravnatel j ica OŠ 
borcev za severno mejo in 
predsednica Zveze društev 
general Maister, ga. Viktorija 
Pečnikar Oblak, predsednica 
Sokolske zveze Slovenije, dr. 
Samo Peter Medved, podžu-
pan MO Maribor in dr. Rok 
Lampe, avtor knjige Sokoli 
v filateliji. /MG

/DR. GREGOR ŠKRATEK
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/14. oktober 2021. NA ZIDU VELIKOVŠKEGA POKOPALIŠČA 
so prejšnjo sredo odkrili ploščo z imeni štiristo tridesetih 
padlih v bojih za severno mejo na koroški in na slovenski 
oziroma jugoslovanski strani.
Po svečanosti v Velikovcu je bila popoldne v Deželnem ar-
hivu v Celovcu odprta razstava z naslovom »Slovenci, za 
zmiraj gre«, ki so jo ob stoti obletnici plebiscita pripravili 
v Sloveniji in je bila že na ogled v Ljubljani in Mariboru. Na 
razstavi so prvič javno predstavljeni nekateri dokumenti iz 
tega obdobja. Razstava, ki so ji na Koroškem dali podnaslov 
»Drugi pogled na koroški plebiscit ob njegovi 100-letnici«, je 
nekaj posebnega. Je prva razstava v tako pomembni koroški 
deželni ustanovi, ki je bila pripravljena v Sloveniji, in to na 
temo, ki je boleče zarezala v zgodovino Slovencev v obeh 
sosednjih državah.
Velikovec – Na velikovškem pokopališču, kjer so skupaj 
drug ob drugem pokopani koroški »brambovci«, ki so se 
leta 1918 in 1919 borili za nemško Koroško, borci generala 
Maistra in vojaki Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki so se bojevali za priključitev Koroške k Jugoslaviji oziro-
ma za našo »severno mejo«, so leta 2013 prvič organizirali 
svečanost v njihovo čast. Pobudnica skupnega spominja-
nja je bila Koroška konsenzna skupina, ustanovljena leta 
2006, ki je združila nekatere predstavnike slovenske strani 
in Koroškega Heimatdiensta (KHD), organizacije, ki je po 
plebiscitu povzročila veliko gorja Slovencem na Koroškem 
in jih razglašala za izdajalce dežele. Dr. Marjan Šturm, teda-
nji predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, 
in predsednik Heimatdiensta dr. Josef Feldner sta v imenu 
obeh strani spoznala, da prihaja čas za pomiritev, za skupno 

spoštovanje do padlih in za skupno pot v prihodnost. Besede 
»Umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni našla 
mirne rešitve mejnega spora« so postale vodilna misel de-
lovanja, ki je rodilo sadove. Oktobrska srečevanja na velikov-
škem pokopališču so pridobivala pomen, nanje je prihajalo 
tudi vedno več udeležencev iz Slovenije, v organizacijo pri-
reditev so se vključevali tudi mladi. Ko so si pred tremi leti 
pred spomenikom klečečega vojaka na velikovškem poko-
pališču segli v roke predstavniki konsenzne skupine in Zveze 
društev generala Maistra iz Slovenije, so tudi sporočili, da 
boji za severno mejo v letih 1918 in 1919 in plebiscit leta 1920 
niso več dejavnik ločevanja in sovraštva, ampak priložnost za 
sodelovanje in skupen spomin, ki ga na svoj način dojemajo 
na slovenski in na koroški oziroma avstrijski strani.
V sredo so člana Koroške konsenzne skupine dr. Marjan 
Šturm in dr. Josef Feldner in predsednica Zveze društev 
generala Maistra Lučka Lazarev Šerbec na zidu velikov-
škega pokopališča odkrili ploščo z imeni 430 padlih v bo-
jih za severno mejo na obeh vojskujočih se straneh. Imena 
so napisana po abecednem redu ne glede na to, na kateri 
strani je posameznik umrl! Vojna jih je ločila, smrt pa zdru-
žila. Pokrovitelja svečanosti sta bila predsednika Republike 
Avstrije in Slovenije Aleksander Van der Bellen in Borut 
Pahor. Po video povezavi sta udeležence nagovorila avstrij-
ski zvezni kancler Sebastian Kurz in koroški deželni glavar 
dr. Peter Kaiser. Predsednik Zveze slovenskih organizacij 
Manuel Jug in predstavnik mladih v Koroškem Heimatdiestu 
Raimund Freithofnig sta v imenu obeh, nekdaj sovražnih 
strani sporočila, da bodo mladi tudi v imenu na plošči napi-
sanih mrtvih gradili svet miru, sožitja in sodelovanja.

/VELIKOVEC

/JOŽE KOŠNJEK
https://www.gorenjskiglas.si/article/20211014/C/211019877/1178/boji-so-jih-locili--smrt-zdruzila

Boji so jih ločili, 
smrt združila

Marjan Sturm, Lučka Lazarev Šerbec in 
Josef Feldner (od leve) pred spominsko 

ploščo s štiristo tridesetimi imeni 
padlih v bojih za severno mejo
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/KAMNIK

/NA GRADU ZAPRICE V KAMNIKU je potekala okrogla miza o ko-
roškem plebiscitu: 1920: pogled v preteklost in sedanjost. 

Pogovor je vodila Alenka Juvan, njeni gostje pa so bili: Janez Stergar, 
zgodovinar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani; dr. 
Danijel Grafenauer, zgodovinar z Inštituta za narodnostna vpraša-
nja v Ljubljani, predsednik Kluba koroških Slovencev v Mariboru; 
mag. Rudi Vouk, odvetnik, narodnopolitični delavec iz Celovca, in 
Nanti Olip, učitelj, predsednik ZNP pri Narodnem svetu koroških 

Slovencev v Celovcu. 
Janez Stergar in Danijel Grafenauer sta predstavila zgodovinska 
dejstva o koroškem plebiscitu, s katerim smo Slovenci 10. oktobra 
1920 izgubili velik del Koroške. Volivci so na t. i. ljudskem glaso-
vanju med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo izbrali slednjo. 
Grafenauer je tudi predstavil različne dileme glede odločitve in 
napake plebiscitne propagande. Avstrija, ki je Slovencem v različnih 
pogodbah, dogovorih in sporazumih obljubila enakopravnost in 
zaščito na vseh področjih, je na dane obljube in zapisane zakone 

preprosto pozabila. 
Kakšne tragedije, kršitve človeških in pravnih zakonov so po ple-
biscitu Slovenci doživljali in jih še danes, sta poslušalcem plastič-
no orisala Rudi Vouk in Nanti Olip – od odhoda številne koroške 
inteligence v Kraljevino SHS, anšlusa 1938 do leta 1958 ukinjenega 

dvojezičnega šolstva itd. 
Še posebej so gostje opozorili na to, da Slovenci koroškega plebisci-
ta ne moremo praznovati, kljub lanski skupni prireditvi slovenske 
in avstrijske strani ob stoletnici tega dogodka v Celovcu. Prav tako 
so se vsi strinjali, da mora Slovenija nujno notificirati ADP, ki je 
s 7. členom pomembni pravni temelj za Slovence na avstrijskem 
Koroškem. Asimilacija, je dejal mag. Vouk, nezadržno napreduje 
(Slovencev je danes le še okrog 10. 000), morda pa je svetel žarek 
zavedanje in želja tretje generacije po vračanju k svojim slovenskim 

koreninam. /MG

1920: pogled v preteklost 
in sedanjost

Gostje okrogle mize  
o koroškem plebiscitu

Udeleženci  
okrogle mize
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/LETOS MINEVA 150 LET OD USTANOVITVE ČITALNICE 
pri Mali Nedelji (1. april 1871). Zanjo je zaslužen narodni 
buditelj Anton Božič, ki je bil že med organizatorji malo-
nedeljske Bèsede (1867), udeležil pa se je (in bil član prip-
ravljalnega odbora) tudi prvega tabora na slovenskih tleh 
v Ljutomeru (1868) .
Dogodek je bil organiziran na pobudo predsednika grosu-
peljskega društva generala Maistra, gospoda Antona Božiča, 
ki je (kot zanimivost) prapravnuk soimenjaka, ki je bil zaslu-
žen za ustanovitev malonedeljske čitalnice. Simpozij je pote-
kal v petek, 22. 10. 2021, v novi gledališki učilnici Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer.
Zaradi zavedanja o pomembnosti tovrstnih znanstvenih 
prispevkov k razumevanju slovenske zgodovine in krepitvi 
domoljubnega zavedanja sta častni odbor simpozija ob mi-
nistru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (Ministrstvo za kul-
turo Republike Slovenje) zastopala tudi mag. Lučka Lazarev 
Šerbec (Zveza društev generala Maistra) in mag. Jernej 
Jakelj (Prleško društvo generala Maistra Ljutomer). 
Znanstveni simpozij »Ustanovitev čitalnice pri Mali 
Nedelji« je predstavil raziskave o vzrokih za ustanovitev 
čitalnice pri Mali Nedelji, čitalniško gibanje v Prlekiji ter 
znamenite Prleke, ki so v drugi polovici 19. stoletja delovali 
narodnoprebudno in državotvorno ter postavljali materin-
ščino na barikade slovenstva. Predstavilo se je čitalniško 
gibanje v Prlekiji v okviru slovenske zgodovine, jezika (no-
voslovenščina in njena državotvorna vloga), literature (npr. 
narodnoprebudno obdobje prleške književnosti), pedagogike 
(čitalnice in njihova vloga v učnem programu) ter z glas-
benega (glasbeno delo v čitalnici, zbori, pevske šole, razvoj 
zborovske glasbe, samospevi ...) in gledališkega področja.
V okviru simpozija so bili predstavljeni naslednji strokovni 
referati:

/Marko Jesenšek: Malonedeljska čitalnica in slovenski jezik
/Anton Božič: 150 let čitalništva pri Mali Nedelji (član 
Društva general Maister Grosuplje)
/Vlasta Stavbar: Doba čitalniškega rodoljubja
/Maša Rolih, Vesna Mikolič: Čitalniško gibanje na zahod-
nem in vzhodnem robu slovenskega kulturnega prostora
/Stane Granda: Socialni problemi malonedeljskega pros-
tora v 19. stoletju
/Miran Puconja: Gospodarski, družbeni in kulturnojezi-
kovni vzgibi narodnoprebudnega gibanja v Prlekiji med 
razsvetljenstvom in organiziranjem bésed in taborov (član 
Prleškega društva generala Maistra Ljutomer)
/Dragan Potočnik: Gledališka ustvarjalnost v Prlekiji do 
dvajsetih let 20. stoletja
/Stanislav Kocutar: Slovensko časopisje o narodno pove-
zovalnih procesih na štajerskem vzhodu po sprejetju nove 
avstrijske ustave leta 1867
Jernej Jakelj: Čitalniško gibanje v slovenskih učbenikih 
za zgodovino (član Prleškega društva generala Maistra 
Ljutomer)
Blanka Bošnjak: Pomembna kulturnopolitična gibanja 
v Prlekiji in izbrana starejša prleška književnost
Nina Horvat: Podoba Božidarja Raiča v starejši prekmurski 
publicistiki
Franc Čuš: Predstavniki kulturnega, narodnega in politič-
nega življenja v 19. stoletju iz Prlekije in Slovenskih goric 
(član Prleškega društva generala Maistra Ljutomer)
Čeprav se vsebina predstavljenega znanstvenega simpozija 
sicer neposredno ne navezuje na obdobje delovanja Rudolfa 
Maistra, pa so bili tovrstni dogodki v 19. stoletju ključni za 
oblikovanje slovenske nacionalne identitete. Zgolj narod 
z visoko in vsesplošno oblikovanim jezikovnim samozave-
danjem lahko rodi ponosne ter uspešne domoljube. /MG

/MALA NEDELJA

Znanstveni simpozij 
»Ustanovitev čitalnice 

pri Mali Nedelji«
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/GORNJA RADGONA

/PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI MAISTROVIH 
DRUŠTEV Z OBOMČJA SEVEROVZHODNE SLOVENIJE 
in njihove krovne organizacije na 8. mednarodnem 
sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA
Letošnji mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in 
reševanja SobRa je potekal od 23. do 25. septembra na raz-
stavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni. Na sejmu je 
bilo predstavljeno mednarodno sodelovanje na področju 
obrambe, varnosti, zaščite in reševanja ter oprema, znanje 
in najpomembnejše nacionalne institucije, ki zagotavljajo 
obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zašči-
to in reševanje pri naravnih in drugih nesrečah. Prisotni 
razstavljalci, podjetja, institucije, organizacije s področja 
obrambe in zaščite so v živahnem sejemskem dogajanju 
poskrbeli za krepitev povezav profesionalnih in prostovol-
jnih organizacij ter za prenos znanja in izkušenj z zrele na 
mlado generacijo.
V okviru sodelovanja Pomurskega sejma s Koordinacijo do-
moljubnih in veteranskih organizacij Pomurja – KoDVOP 
se je na sejmu s priložnostno razstavo o slovenskem gener-
alu Maistru predstavila tudi Zveza društev general Maister 
s svojimi društvi severovzhodne Slovenije (Prekmursko 
društvo general Maister Murska Sobota, Društvo gener-
al Maister Veržej, Društvo generala Maistra Cerkvenjak, 
Slovenjegoriško društvo generala Maistra Polenšak in 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor). 
Člani društev smo v dogovoru z upravo sejma pridobili 

v brezplačno uporabo primernen prostor, na katerem smo 
namestili razstavne panoje. Na posebej urejenem prostoru, 
za katerega nam je Maistrov doprsni kipec in njegovo sliko 
za čas sejma velikodušno odstopil načelnik Vojaškega muze-
ja Slovenske vojske, brigadir Ernest Anželj, smo predstavili 
založniško dejavnost Zveze in naših društev. Na sejmu je bila 
zagotovljena stalna prisotnost članov naših društev, ki so 
obiskovalcem ob ogledu razstave in pregledovanju knjižnega 
materiala nudili ustrezno razlago. V propagandne namene 
smo delili tudi zadnji dve številki Maistrovega glasu. 
Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je zas-
topal predsednik Marjan Farič, Društvo general Maister 
Veržej predsednik Drago Fras, Društvo generala Maistra 
Cerkvenjak predsednik Roman Lorenčič, Slovenjegoriško 
društvo generala Maistra Polenšak predsednik Jože Hojnik 
in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor 
predsednik Aleš Arih. Zvezo društev GM je zastopal gener-
alni tajnik Rudolf Pfajfar.
Predstavitev Maistrovih organizacij na sejmu SobRa je 
vzorčen primer uspešnega sodelovanja naših društev in 
Zveze pri uresničevanju skupnih smotrov in ciljev. S povezo-
vanjem in vključevanjem vseh deležnikov smo namreč v zelo 
kratkem času na tem vsebinsko izredno bogatem in dobro 
obiskanem sejmu uspeli organizirati zelo odmevno pred-
stavitev z znatnimi zunanjimi učinki, kar je v teh, z zdravst-
veno krizo zaznamovanih časih, v katerih je naše delovanje 
že dalj časa dodobra okrnjeno, še kako pomembno. /MG

/MARJAN FARIČ, MA
Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota

Predstavitev dejavnosti 
na mednarodnem sejmu 

obrambe SOBRA
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/DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA RUDOLFA MAISTRA 
MARIBOR IN ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER sta se tudi 
letos, ob dnevu spomina na mrtve, poklonila spominu generala 
Maistra na pobreškem pokopališču. Predsednik društva Aleš 
Arih je prisotne seznanil s težko pričakovano novico o poteku 
obnove Maistrove grobnice, ki poteka od leta 2018 dalje. Potrdil 
je obljubo izvajalcev del, da bo grobnica dobila novo podobo v 
mesecu novembru letošnjega leta. To pomeni, da bo slovesnost 
ob zaključku del v drugi polovici meseca novembra. Pozdravni 
nagovor je zaključil z naslednjo ugotovitvijo: »Skrajni čas je, da 
se konča agonija povezana s sramotnim stanjem generalove 
grobnice in da se končno vzpostavi pietetni odnos do človeka, 

ki je zaznamoval našo zgodovino.« /MG

/MARIBOR
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/VELENJE

/ŠALEŠKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER 
VELENJE je uspešno zaključilo prvo štiri-
letno obdobje svojega delovanja. Dokazali 
so s svojimi aktivnostmi, množičnostjo in 
izpeljanimi projekti ter tako poskrbeli, da 
tudi v Šaleški dolini zelo živi Maistrov do-
moljubni duh. 30. junija 2021 so se zbrali 
na volilni skupščini v Vili Bianca v Velenju, 
kjer so sprejeli poročilo za preteklo obdob-
je, sprejeli program dela za naprej in izvolili 
novo vodstvo. Obenem so se poklonili tudi 
spominu na lani preminulega župana mestne 
občine Velenje Bojana Kontiča, ki je bil pobu-
dnik za ustanovitev društva v Velenju in njen 
ustanovni član. 
Društvo si je zadalo ambiciozen program: še 
naprej bo v Velenju skrbelo za obe obeležji, po-
vezani z delovanjem Rudolfa Maistra (doprsni 
kip dr. Karla Verstovška in talna plošča pri 
osrednjem krožišču v Velenju, posvečena 
Gustavu Šilihu); povezovalo se bo z drugi-
mi domoljubnimi in veteranskimi organiza-
cijami; pripravljalo bo aktivnosti na izobra-
ževalnem področju, predvsem z osnovnimi 
šolami; sodelovalo bo na kulturnem področju 
s predavanji in literarnimi ter rekreativnimi 

dogodki. V letošnjem letu bodo ob dne-
vu Rudolfa Maistra pripravili tudi regijsko 
proslavo ob spomeniku padlim domačinom 
v 1. svetovni vojni v Šmartnem ob Paki, ki bo 
na dan državnega praznika ob 18. uri. Ob tem 
pripravljajo zanimiv program, v katerem bodo 
sodelovale domače vokalne skupine in litera-
ti. Ob prazniku bodo vsem osmošolcem iz 
Šaleške doline podarili domoljubni mladinski 
roman Gustava Šiliha Beli dvor, ki je v preno-
vljeni jezikovni obliki izšel pri Velenjski knjižni 
fundaciji. 
V društvo je včlanjenih 86 članic in članov 
društva iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno 
ob Paki. Društvu bo še naprej predsedoval 
Drago Martinšek, podpredsednica je postala 
Irena Sivka Poljanšek, tajnik Ivo Stropnik, bla-
gajnik Robert Bah in člana upravnega odbo-
ra Mojca Ževart in Jože Zupančič. Nadzorni 
odbor sestavljajo predsednik Jože Melanšek, 
dr. Aleksandra Gačić in Marko Mraz. 
Praporščaka ostajata Maks Arlič in Bogdan 
Plaznik, ki se izmenično udeležujeta vseh dr-
žavnih proslav v dolini in na dogodkih društva 
ter ponosno nosita prapor Šaleškega društva 
»general Maister« Velenje. /D.M.

Volilna skupščina 
ŠDGMV
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/PREDAVANJE DR. PAVLA CARJA V VELENJU. Na 
povabilo Šaleškega društva »general Maister« Velenje je 
v Vili Bianca v Velenju dr. Pavel Car izvedel predavanje 
na temo odlikovanja pred generalom Maistrom in po 
njem (Slovenci, junaki avstrijskih armad in njihova 
odlikovanja ter odlikovanja Maistrovih borcev v bojih za 
severno mejo). Predavatelj je predstavil nekatere zgodbe 
Slovencev; častnikov, podčastnikov in vojakov, ki so se 
izkazali v avstrijskih in kasneje avstro-ogrskih armadah, 
ter predstavil najrazličnejša odlikovanja, ki so jih prejeli. 
Mnogi so se kasneje pridružili generalu Maistru in svoj 
pogum ter sposobnost ponovno dokazali v bojih za 
osvoboditev »severnih krajev«, kot jih imenuje kasnejša 
spomenica. Predstavil je bogato slikovno gradivo z 
vsemi glavnimi priznanji, ki izvirajo iz časa avstrijskih 
armad, Kraljevine SHS. Obiskovalke in obiskovalci so 
z zanimanjem prisluhnili predstavitvi in si ogledali 
tudi njegovo obsežno knjigo o tej tematiki. /D. M.

/V VELENJU POSADILI 
POTOMKO MAISTROVE 

TRTE Z ZAVRHA. V lanskem 
oktobru je delegacija 

Šaleškega društva 
»general Maister« Velenje 
ob prijaznem gostoljubju 
partnerskega društva TD 
Rudolf Maister – Vojanov 
na Zavrhu pri Slovenskih 

goricah pridobila cepiče 
Maistrove vinske trte, ki raste 

ob vznožju Maistrovega 
stolpa na Zavrhu. Čez 

zimo so jih negovali, na 
letošnjo pozno pomlad pa 
so ji posadili na terasi Vila 

Bianca v Velenju, kjer bo 
rastla pod budnimi očmi 

članic in članov Šaleškega 
društva »general Maister« 
Velenje. Zagotovo bo lepo 

poganjala in rastla v višave, 
z njo pa šaleški domoljubni 

in uporniški duh. /D. M.

/STROKOVNA 
EKSKURZIJA V POSOČJE. 
Šaleško društvo »general 
Maister« Velenje vsako 
leto organizira strokovno 
ekskurzijo za svoje 
članice in člane in njihove 
simpatizerje. Letos so se 
odpravili v Posočje, kjer 
so si ogledali znamenita 
prizorišča bitk Soške fronte 
in ostale znamenitosti, 
povezane z obranitvijo 
slovenskih narodnih meja. 
Ustavili so se v Kobaridu 
pri italijanski kostnici, v 
Tolminu v Tolminskem 
muzeju, v Ločah na 
vojaškem pokopališču 1. 
svetovne vojne in na Cerju 
v veličastnem Pomniku 
braniteljem slovenske 
zemlje. Ob tem je društvo 
doniralo sredstva za 
posaditev dreves na 
Cerju, s katerim so še 
dodatno počastili spomin 
in dodali pomen temu 
nastajajočemu simbolu 
slovenskega boja generacij, 
ki so na vseh delih svoje 
narodne domovine 
žrtvovali ideale in življenja 
za obstoj in ohranitev 
slovenskega življa in besede 
na svoji zemlji. /D. M.
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/CERKVENJAK

/V LETOŠNJEM LETU SMO takoj po koncu epidemije koro-
navirusa v sredini meseca junija v Društvu generala Maistra 
Cerkvenjak pričeli z izvajanjem načrtovanih aktivnosti društva.
V sklopu 23. občinskega praznika Občine Cerkvenjak smo 
15. junija organizirali in izvedli »Pohod po severni meji 
Občine Cerkvenjak«, ki nas simbolično spominja na gene-
rala Maistra, njegove vojake in uspešno izbojevane boje za 
severno slovensko mejo.
V naslednjih dneh, natančneje 18. junija 2021, smo izvedli 
11. redno skupščino društva in predavanje na temo 30 let 
samostojnosti Republike Slovenije.
Predavanje je izvedel brigadir Ernest Anželj, ki vodi Vojaški 
muzej Slovenske vojske, ki predstavlja kulturno dediščino 
vojaške zgodovine sloven-
skega naroda. Ernest Anželj 
si je zaradi pogumnih dejanj 
med obrambo Peker pri-
služil vzdevek Armbrust. 
Ob pregledu dogodkov na 
obrambno-varnostnem po-
dročju v obdobju osamos-
vajanja Republike Slovenije 
v letih 1990 – 1991 smo mu 
pozorno prisluhnili. V uvo-
dnem nagovoru se nam je g. 
Anželj tudi sam predstavil in 
poudaril pomen domoljubja 
ter spoštovanja domovine, ki 
nam zagotavlja varnost in je neskončno lepa; je naša, v njej 
pa moramo strmeti k pristnim odnosom do sočloveka.
V nadaljevanju predavanja smo slišali pregled poteka dogod-
kov od marca 1990, ko je Demos predstavil pobudo za usta-
novitev Slovenske vojske. V maju je bil izdan ukaz o predaji 
orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev TO v skladišča 
JLA. V avgustu je republiški sekretar za notranje zadeve izdal 
Odločbo za oblikovanje Manevrske strukture narodne zaščite, 
v septembru je potekalo razmeščanje in prevažanje orožja in 
streliva za potrebe Manevrske strukture narodne zaščite in 
v decembru leta 1990 je potekal prvi javni postroj enote TO.
Marca leta 1991 je bil sprejet ustavni zakon na področju ljud-
ske obrambe, ki je določal, da služenje vojaškega roka v JLA 
za državljane Republike Slovenije ni več obvezno. V apri-
lu je bil sprejet zakon o obrambi in zaščiti in začelo se je 
izvajati večdnevno izobraževanje in usposabljanja vojaških 
inštruktorjev. S tem se začne prvič v slovenski zgodovini 
usposabljanje lastne mirnodobne vojske. V maju se prične 
mobilizacija posameznih enot TO in JLA z oklepniki obkoli 
učni center TO v Pekrah ter zahteva predajo nabornikov. 

V začetku junija je izvedena 1. prisega nabornikov. 24. junija 
poslanci Skupščine Republike Slovenije določijo novo držav-
no zastavo in grb. Naslednji dan Slovenija postane samostoj-
na država. 26. junija poteka na Trgu republike v Ljubljani 
slovesnost ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Dan po razglasitvi so na naših ulicah 
in cestah tanki JLA in pride do prvih spopadov v Ormožu 
in Pesnici. Slovenska osamosvojitvena vojna je bila vojna, 
s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 6. julijem 
odbila napad Jugoslovanske ljudske armade. Po natančno 
opisanih dogodkih g. Ernesta o osamosvajanju RS, ki smo 
mu pozorno prisluhnili, smo se mu z močnim aplavzom 
najlepše zahvalili za njegovo predstavitev za Slovenijo tako 

pomembnih dogodkov. 
Na fotografiji sta v ozadju 
tabli Socialistična federativ-
na republika Jugoslavija in 
Republika Slovenija. S so-
delavci Cestnega podjetja 
Maribor smo sodelovali in 
opravili zamenjavo držav-
nih simbolov na mejnih 
prehodih v času osamosva-
janja Slovenije. Na kratko 
sem tudi opisal okolišči-
ne, ki so pripeljale do tega, 
da sta se omenjeni tabli 
ohranili in sta postali del 

zgodovine slovenskega osamosvajanja. Tabli sta originala 
z Mednarodnega mejnega prehoda Šentilj. Tabla SFRJ je bila 
zamenjana 26.  junija 1991. Ko je na osrednji državni proslavi 
slavnostni govornik, predsednik predsedstva Milan Kučan, 
izgovoril znamenite besede: »Nocoj so dovoljene sanje. Jutri 
je nov dan«, takrat je tabla Republika Slovenija že stala na 
Mednarodnem mejnem prehodu Šentilj.
Po uvodnih predavanjih in spominu na dogodke osamosva-
janja Republike Slovenije smo izvedli še redno letno skupšči-
no društva. Predstavili smo vse aktivnosti delovanja društva 
v preteklem letu in si zastavili nove cilje delovanja društva 
v letošnjem letu. Želimo si, da ne bo naslednjega vala epi-
demije, saj bomo le tako lahko izvedli že dolgo načrtovane 
strokovne ekskurzije »Po poteh Rudolfa Mistra«. 
Ob koncu našega srečanja smo se zahvalili članicam in 
članom za sodelovanje, pomoč in podporo pri našem delu 
v preteklem letu, si zaželeli sodelovanja tudi v prihodnje ter 
zaslužnim članom in podpornikom podelili spominske pla-
kete z željo, da so naše naslednje prireditve v organizaciji 
Društva generala Maistra zopet tako dobro obiskane. /MG

Obeležili smo 30. obletnico samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije 

in prisluhnili predavanju slovenskega 
častnika Ernesta Anželja

/ROMAN LORENČIČ

Skupščina 
DGM Cerkvenjak
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/CERKVENJAK

/ČLANI DRUŠTVA GENERAL MAISTER CERKVENJAK, usta-
novljenega 22. 3. 2010, so že pred epidemijo novega koronavi-
rusa načrtovali strokovno izobraževalno ekskurzijo, na kateri 
bi se na krajih samih seznanili s podrobnostmi življenjske poti 
generala in pesnika Rudolfa Maistra v Sloveniji od njegovega 
otroštva do smrti. V društvu, ki je v slovenskem prostoru med 
številčnejšimi in najaktivnejšimi Maistrovimi društvi, so 2014 
odkrili doprsni kip generala Maistra. V avlo osnovne šole so 
premestili kip iz kremenita in jo poimenovali Avla generala 
Maistra, na skupščini vseslovenske Zveze društev general 
Maister pa so razvili društveni prapor.
V soboto, 11. septembra, je avtobus z okrog 50 udeleženci 
končno krenil po načrtovani poti iz Cerkvenjaka v Kamnik, 
nato na Unec, kraj, tesno povezan z Maistrom in njegovim 
življenjem, z društvoma, s katerima ima cerkvenjaško dru-
štvo tesne stike, in na koncu v Pivko z muzejem Slovenske 
vojske. Strokovni vodja ekskurzije je bil izvrstni poznavalec 
Maistra Aleš Arih, prof. zgodovine in geografije in predsednik 
Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor, ki 
se osebno trudi za Maistrovo še večjo prepoznavnost. Predaval 
in pripravil je več razstav. Med najpomembnejšimi, pri kateri 
je sodeloval, je Maister po Maistru, hiša spominjanja v lepo 
obnovljeni Štupičevi vili v Zavrhu. 
Rudolf Maister je imel po materini strani korenine na 
Dolenjskem, po očetovi pa na Ptuju. Rodil se je 29. 3. 1874 
v Kamniku, umrl pa 26. 7. 1934 na Uncu pri Rakeku. V Kamniku 
so goste iz Cerkvenjaka sprejeli Jožko Berlec, predsednik 
Društva general Maister Kamnik, Rudolf Pfajfar, generalni 
sekretar ZDGM, in Alenka Juvan, predavateljica v Maistrovi 
spominski sobi v rojstni hiši Rudolfa Maistra. Maistrovo sobo 
in stalno razstavo v njej Rudolf Maister – domoljub, general, 
kulturnik, pesnik in bibliofil so odprli 23. 11. 2013. S pomoč-
jo Društva general Maister Kamnik in Zveze društev general 
Maister je bilo za razstavo pridobljenih nekaj donacij zaseb-
nikov. Številna častna priznanja, diplomske listine in odliko-
vanja dokazujejo ugled, ki ga je Maister užival tako v rojstnem 

Kamniku kot tudi v drugih slovenskih krajih.
Druga postaja ekskurzije je bil Unec, kjer so Cerkvenjačane 
sprejeli predstavniki notranjskega domoljubnega društva gene-
ral Maister Unec Majda Palčič, Karmen Petrič, Edo Lenarčič, 
Anton Strle, Zvonka Godeša, Srečko Vrhovnik in Romana 
Oblak. V novem gasilskem domu so uredili dvorano Rudolfa 
Maistra, kjer domuje stalna razstava v njegov spomin. Pred 
gasilskim domom je tudi doprsni kip generala Rudolfa Maistra. 
Obe prizorišči sta pritegnili veliko pozornosti.
Rudolfova mati Frančiška, rojena Tomšič, je izhajala iz ugledne, 
narodno zavedne trebanjske družine. Na stara leta se je prese-
lila na Unec pri Rakeku k sestri Matildi Tomšič-Sebenikar, ki je 
bila pesnica in pripovednica, sicer pa priznana narodna delavka 
in predsednica Ciril-Metodove družbe na Rakeku. Maistrova 
mati je pokopana na pokopališču na Uncu in njen grob so obi-
skali tudi Cerkvenjačani. Nedaleč od gasilskega doma stoji zdaj 
obnovljena hiša Maistrove tete, kjer je general umrl.
Obema društvoma gostiteljema je predsednik DGMC Roman 
Lorenčič kot znak zahvale za zelo plodno sodelovanje izročil po-
sebni društveni plaketi, pred oba spomenika pa so položili cvetje.
Zadnja postaja na strokovno-izobraževalni ekskurziji cerkve-
njaških maistrovcev je bil vojaški muzej slovenske vojske Park 
vojaške zgodovine v Pivki na območju starih italijanskih kasarn 
v Hrastju. Ogledali so si bogato tankovsko-artilerijsko zbirko 
eksponatov iz obdobja 2. svetovne vojne in iz časa 2. polovice 
prejšnjega stoletja. Zbirka zajema nekatere najdragocenejše pri-
merke težkega orožja (tanke, oklepna vozila in topove), ki so 
kot pomembna vojaška in tehnična zapuščina ostali v Sloveniji 
po odhodu različnih vojsk. Zbirko dopolnjujejo tudi diverzant-
ska podmornica Zeta, parna lokomotiva iz 2. svetovne vojne 
in zbirka letal.
Strokovna ekskurzija »Po poteh Rudolfa Maistra« je minila 
v veseli in sproščeni vožnji proti domu, z željo po nadaljnjem 
dobrem sodelovanju med DGM Cerkvenjak in Zvezo društev 
general Maister. Vse dobro Vam želim in srečno, spoštovani 
domoljubi. /MG

/EDVARD PUKŠIČ
Foto: Mira Pukšič

Po poteh Rudolfa Maistra

Udeleženci DGM Cerkvenjak pred 
spomenikom Rudolfa Maistra v Kamniku

Udeleženci strokovne ekskurzije 
»Po poteh Rudolfa Maistra« 
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/UNEC

/NA PREDVEČER OBLETNICE SMRTI (25. 07. 2021) gene-
rala Rudolfa Maistra smo ponosni člani Notranjskega do-
moljubnega društva generala Rudolfa Maistra Unec, pev-
ski zbor Dragonarji Generala Maistra, gasilci PGD Unec, 
društvo Sever ter številni domačini, ki negujemo spomin 
na plemenitega rojaka in domačina, ki je zadnja leta bival in 
ustvarjal na Uncu, pripravili kulturno spominsko slovesnost.
Kulturni program so tako kot vedno s svojo udarno pesmi-
jo pričeli Dragonarji generala Maistra– tokrat z Zdravljico. 
Po položitvi cvetja je vse navzoče pozdravil podpredsednik 
društva, tudi kot recitator in povezovalec prireditve David 
Kavčič. Recitatorka Majda Radovič je recitirala avtorsko pe-
sem Skozi čas, ki se navezuje na domačo vas Unec in Slivice. 
Njena vnukinja Tara Meta Gartner pa nam je zapela in na 
kitaro zaigrala svojo avtorsko pesem Te tvoje oči. S svojim 
obiskom in besedo nas je pozdravil podpredsednik Zveze 
društva general Maister gospod Jože Tišler. 

Slavnostni govornik gospod Arne Kozina je v svojem govoru 
poudaril »da njegovo ime zaseda častno mesto v slovenski 
zgodovini. Spomin na velikega rojaka ostaja trdno v duši 
in srcih Slovencev, ki znajo in zmorejo ceniti njegove zgo-
dovinske dosežke. Žal pa vsi njegovi rojaki tega ne zmo-
rejo.« Nadaljeval je, da so se »ohranile vrline, ki so krasile 
Maistrove prostovoljce in kasnejše generacije narodnih 
junakov. Danes jih med nami ohranjajo iskreni in svobo-
domiselni ljudje. Domoljubi. Kajti domoljubne vrline niso 
le dejanja, so način življenja.«
Ob zaključku te slovesnosti smo se spomnili tudi 30. oble-
tnice samostojne Slovenije. Dragonarji so v njeno čast zape-
li domoljubne pesmi, organizator pa je poskrbel za pecivo 
in kozarček dobrega vinca, ki ga je tudi general Maister 
zelo cenil. Sledilo je prisrčno druženje s pesmijo in lepo 
besedo, ki jo v tem času preizkušenj in samoti še kako 
potrebujemo. /MG

/DAVID KAVČIČ, 
Podpredsednik NDD General Maister Unec

87. obletnica smrti  
generala Rudolfa Maistra



29/MAISTROV GLAS_2021/2_www.zvezadgm.si

/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE je 23. junija 
2021 v Hrastniku na svečanem dogodku počastilo pomemben 
zgodovinski spomin in odkrilo spominsko ploščo Maistrovim 
borcem iz Zasavja.
Svečanosti so se udeležili mag. Lučka Lazarev Šerbec, predse-
dnica Zveze društev General Maister Slovenije, Marko Funkel, 
župan občine Hrastnik in Radigoj Perger, predsednik Društva 
generala Maistra za Zasavje, ki so spominsko ploščo tudi skupaj 
odkrili. Navzoči so bili tudi predsedniki in predstavniki veteran-
skih in domoljubnih območnih ter občinskih združenj, članice in 
člani DGMZ in drugi. Dogodek je potekal tudi v okviru priredi-
tev ob prazniku občine Hrastnik in v počastitev praznika dneva 
državnosti – 30. obletnici samostojne Slovenije.
General Rudolf Maister, velik domoljub, s pesniškim imenom 
Vojanov, sodi med najopaznejše slovenske osebnosti 20. stoletja. 
Slovenski domoljubi tudi v Društvu generala Maistra za Zasavje 
cenimo generala Maistra kot odličnega generala, ki svojih borcev 
ni polariziral, ampak podpiral neustrašnost, pogum in pripadnost 
narodu. Zato je cenjen tudi v širši slovenski javnosti. Brez generala 
Maistra in njegovega osebnega prispevka bi se zgodovina pisala 
povsem drugače. Slovenija se ne bi nikoli oblikovala na takšnem 
ozemlju kot sedaj. Vprašanje je, če bi leta 1991 dočakali samos-
tojno slovensko državo. Temelje so nam položili prav general 
Maister in njegovi prostovoljci, borci za severno mejo.
Zato je odkrije spominske plošče Maistrovim borcem iz Zasavja 
zagotovo »svečan dan«, ki mora v vseh nas vzpodbuditi po-
nos. Kajti zgodovinski spomin nas popelje v leti 1918 in 1919, ko 
so prostovoljni borci na Gorenjskem in spodnjem Štajerskem 
v odločilnem trenutku poslušali glas generala Maistra in se mu 
priključili ter pregnali nasilno nemško oblast s svojega, sloven-
skega ozemlja ter utrdili slovenske etnične meje, ki so tako pos-
tale dokončne severne meje sedanje Slovenije. In tu nas zgodo-
vinski spomin opozori, da se spomnimo prostovoljcev z območja 
Zasavja, ki so se v tem boju pridružili generalu Maistru in aktivno 

sodelovali pri osvoboditvi severnih krajev naše domovine.
In prav je, da se jih spomnimo tudi z imeni. Po naših, do sedaj 
znanih podatkih, je teh borcev iz Zasavja 24 (13 iz Hrastnika: 
Ambicijoza Alojzi, Cestnik Pero, Dolinšek Avgust, Groznik 
Jože, Homšek Ivan, Jager Jože, Kotar Jože, Obermajer Anton, 
Orožin Franc, Salobir Franc, Strašek Franc, Zornik Herman in 
Draksler Josip; 7 iz Trbovelj: Filač Franc, Germ Alojz, Gorenc 
Janez, Majnik Ivan, Perdih Velibart, Razinger Miroslav in 
Železnik Jakob ter 4 iz Zagorja: Medvešek Jože, Perme Mirko, 
Slapar Ivan in Satler Albert ). 
Vsak od teh fantov in mož je imel svojo zgodbo ob tistih prelo-
mnih dogodkih. Nekaj vsebin je zbranih v zasavskem območju. 
V Društvu generala Maistra za Zasavje pripravljamo tudi razsta-
vo o Maistrovih borcih iz Zasavja, ki jo bomo predstavili jeseni 
ob počastitvi praznika dneva Rudolfa Maistra.
Globok poklon pogumnim, požrtvovalnim fantom in možem 
iz Zasavja. Da njihov doprinos ne bo nikoli pozabljen, smo jim 
v zahvalo in večen spomin odkrili spominsko ploščo. Glede na 
številčni podatek za posamezno občino smo se v našem društvu 
poenotili, da bo spominska plošča postavljena v občini Hrastnik.
To spominsko ploščo posvečamo nepozabnemu spominu na vse 
zasavske mladeniče in može, ki so se v ljubezni do svoje domo-
vini pridružili vojski generala Maistra, s katero so se bojevali za 
dobrobit Slovencev, za ohranjanje slovenske kulture, jezika, za 
nastanek lastne države, ki bo sama krojila svojo usodo v miru, 
slogi in prijateljstvu s sosednjimi državami.
Domoljubje je med vsemi vrednotami prav posebna in ljudem 
v naših zasavskih občinah globoko ukoreninjena vrednota. Zato 
jo negujmo! Velika dejanja v preteklosti zavezujejo vse nas, da 
smo skrbni tudi v prihodnosti, da se povezujemo in ne razdvaja-
mo. Da poskrbimo, da spomini na te dogodke ne zbledijo, ampak 
jih prenašamo iz generacije v generacijo.
Zapisani fantje in možje – Maistrovi borci – na spominski plošči 
naj nam služijo za svetel vzor. /MG

/ZAGORJE

/RADIGOJ PERGER,
predsednik DGM za Zasavje

Odkrili spominsko ploščo 
Maistrovim borcem iz Zasavja
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/EKSKURZIJA

/23.10.2021. V DRUŠTVU GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE 
se zavedamo realnosti »korona-primeža«, ki kar ne popušča in 
nam kroji naše zasebno in družbeno življenje. V našem društvu 
se poskušamo temu ustrezno prilagajati z različnimi pristopi in 
načinom dela po sprejetem programu 2021. Kljub številnim nalo-
gam, ki nam jih je v znanih razmerah uspelo realizirati v letošnjem 
letu, nam do sedaj ni bilo omogočeno, da se člani društva družijo 
v večjem številu. 
V upravnem odboru smo se tako odločili, da v tem jesenskem ob-
dobju vendarle organiziramo ekskurzijo članov in se zopet družimo 
bolj množično. Pri tem smo upoštevali vse potrebne protokole, po-
vezane s preprečevanjem corona virusa in prednostno upoštevanje 
PC pogoja (Preboleli-Cepljeni).
Tako je bil sprejet program ekskurzije, da se v soboto, 23. oktobra 
2021, z avtobusom odpeljemo v Unec in Pivko. Unec je bil izbran 
kot kraj, kjer je po upokojitvi živel in umrl general Maister. Pred 
tem smo se povezali s tamkajšnjim Notranjskim domoljubnim dru-
štvom General Maister Unec, kjer so se prijazno odzvali, da nam 
marsikaj povedo o življenju generala Maistra v Uncu in pokažejo 
znamenitosti, povezane z njim.

/RADIGOJ PERGER
Predsednik DGMZ

DGM za Zasavje 
v UNEC in PIVKO

Položitev venca delegacije DGM za 
Zasavje pred kip GM v Uncu.
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Udeležence ekskurzije je v Uncu pričakal res zgleden in pri-
jazen sprejem. Najprej so si ogledali doprsni kip generala 
Maistra s spominsko ploščo. Delegacija DGM za Zasavje 
je nato pred kip generala Maistra položila spominski venec 
v počastitev bližajočega praznika dneva Rudolfa Maistra.
Zatem so predstavniki Notranjskega domoljubnega društva 
General Maister Unec udeležence seznanili z Maistrovim 
življenjem v Uncu, kjer je po upokojitvi živel in 1934. leta 
umrl. Udeleženci ekskurzije so si nato ogledali stalno razsta-
vo v spomin generalu Maistru z naslovom »Za spomin in 
opomin«, ki prikazuje generala Maistra kot človeka in kot 
zgodovinsko osebnost, in sicer s poudarkom na pomemb-
nejših dogodkih iz njegovega življenja. Videli so tudi hišo, 
kjer je živel in umrl general Maister. Tu je nastala tudi sku-
pinska slika udeležencev ekskurzije. Obiskali pa so tudi grob 
Frančiške Tomšič, matere generala Maistra.
S prijetnimi vtisi in z obogatenim zgodovinskim spominom 
so se udeleženci ekskurzije DGMZ poslovili od predstavnikov 
Notranjskega domoljubnega društva General Maister in se 

odpeljali proti Pivki, da si ogledajo še Park vojaške zgodovine.
V Parku so nato lahko ob strokovnem vodenju videli in spoz-
nali, da Park ni le največji muzejski kompleks v Sloveniji, 
ampak tudi edini evropski vojaški muzej, kjer je videti vse od 
najstarejših lokov do izjemne zbirke tankov in vojaških letal, 
vojaško lokomotivo iz II. svetovne vojne in še podmornico. 
Z zanimanjem so si ogledali tudi nekaj eksponatov osamo-
svojitvene vojne. Sicer pa so se lahko prepričali, da je Park 
hitro razvijajoč se muzejski turistični center in da s pestrostjo 
eksponatov in bogatih zbirk prinaša obiskovalcem edinstven 
vpogled tako v nacionalno kot svetovno zgodovino. Svojo 
navdušenje so udeleženci ekskurzije ovekovečili tudi s sku-
pinsko sliko pred Parkom.
Po končanih ogledih, tako v Uncu kakor tudi V Pivki, so 
udeleženci ekskurzije DGMZ ekskurzijo ocenili kot zelo 
uspešno in koristno. Polni novih vtisov in spoznanj so se 
vrnili v svoje Zasavje. Izrazili so pričakovanje, da se take ek-
skurzije tudi v bodoče uvrščajo v program dejavnosti DGM 
za Zasavje. /MG

Razstava v spomin  
generalu Maistru

Pred Parkom vojaške zgodovine  
v Pivki

Udeleženci ekskurzije  
pred Maistrovo hišo
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/EKSKURZIJA

/KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO vsako 
leto pripravi ekskurzijo za svoje člane v kraje, 
ki so povezani s tematiko prve svetovne vojne 
in boji za severno mejo. Letošnjo ekskurzijo 
smo zasnovali tako, da smo obiskali kraje, ki 
so tesno povezani z generalom Maistrom. 
Prvi postanek smo imeli v kadetnici Maribor, 
kjer smo si ogledali muzej vojaške zgodo-
vine. Poslopje kadetnice stoji v kompleksu 
Vojašnice generala Rudolfa Maistra. Najprej 
smo si ogledali razstavo General Maister in 
borci za severno mejo, ki osvetljuje slovensko 
zgodovino od začetka prve svetovne vojne do 
izvedbe plebiscita na Koroškem. Ogled nam 
je izčrpno predstavil boje za severno mejo 
na Štajerskem in Koroškem. Poleg splošne 
predstavitve zgodovine tistega časa je pomem-
ben del razstave posvečen generalu Maistru, 
Franju Malgaju in Alfredu Lavriču, ki so se 
izkazali pri obrambi severne slovenske meje. 
Zelo zanimiva je bila tudi zbirka orožja, v ka-
teri je predstavljeno orožje iz preteklosti, pa 
tudi sodobni primerki. Ob koncu ogleda smo 
z vodstvom muzeja naredili še skupinsko sliko 

skupaj s portretom Franja Malgaja v uniformi 
slovenskega poročnika, ki jo je naslikal Franc 
Kramberger.
Naslednji postanek smo naredili na pobreškem 
pokopališču, kjer smo se poklonili spominu 
generala Maistra. Članom društva je o ge-
neralu in zapletih pri obnovi grobnice, ki je 
res v klavrnem stanju, spregovoril predse-
dnik Domovinskega društva general Maister 
Maribor, gospod Aleš Arih. Pot nas je nato 
vodila v Slovenske gorice, ki so dale vrsto 
znamenitih mož, med katerimi ima častno 
mesto Janez Puh, ki se je rodil v Sakušaku. 
Prizadevnim članom Društva Janeza Puha je 
uspelo kljub nasprotovanju nekaterih ustvariti 
čudovit muzej, ki prikazuje podobo časa, v ka-
teri je Puh živel, in obiskovalcem podariti do-
mačijo, ki močno spominja na tisto, v kateri se 
je rodil Janez Puh. Vožnjo po Slovenskih gori-
cah smo nadaljevali do Maistrovega Zavrha. Po 
muzejski zbirki »Maister po Maistru« nas je 
popeljal gospod Stanko Kranvogel in nam opi-
sal dogajanje v Habsburški monarhiji in Evropi 
do konca prve svetovne vojne. Obiskovalci so 

/VLADIMIR OVNIČ

Po Maistrovih poteh



/PROSLAVE 
PRED DRŽAVNIM 
PRAZNIKOM 
DNEVOM VRNITVE 
PRIMORSKE K 
MATIČNI DOMOVINI, 
ki je potekala 11. 
septembra v Idriji, 
so se udeležili 
tudi predsednica 
ZDGM, mag. Lučka 
Lazarev Šerbec, 
podpredsednik 
ZDGM, Jože Tišler, 
in praporščak 
Mirko Fatur. /MG

33/MAISTROV GLAS_2021/2_www.zvezadgm.si

lahko marsikaj izvedeli tudi sami z mizic, ki 
so oblikovane kot knjige in ponujajo fotogra-
fije in informacije o zgodovinskih dogodkih in 
osebnostih. Zanimiv pa je bil tudi ogled treh 
videoposnetkov; Maistrovega govora v voja-
šnici, mobilizacije borcev in Maistrov pogovor 

z završko Katico. Povzpeli smo se tudi na 
razgledni stolp, s katerega je čudovit razgled 
po Slovenskih goricah in širše. 
Dan smo zaključili ob pokušini vina in prijet-
nih zgodbicah gostitelja v vinski kleti gospoda 
Rojsa. /MG
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/EKSKURZIJA

/OGLED ROJSTNE HIŠE 
RUDOLFA MAISTRA. V pe-
tek, 15. oktobra, smo si s sošol-
ci ogledali rojstno hišo Rudolfa 
Maistra. Hiša stoji v Kamniku 
na Šutni; hiša je pravzaprav 
nastala iz dveh hiš, Šutna 16 in 
17. Leta 1837 je hišo Šutna 16 
kupil od Terezije Volkar Blaž 
Svetic, kasneje je kupil še hišo 
Šutna 17 od Matije Kuharja. 
Po njegovi smrti je vse pode-
dovala vdova Marija in kas-
neje še sin Leopold Svetic. 
Leopold je obe hiši prodal na 
dražbi. Kupil jo je kamniški 

dekan Janez Oblak. Leta 1920 
je vse skupaj prešlo v last 
Župnijskega urada Kamnik. 
Sedaj je lastnica obeh hiš ob-
čina Kamnik. Po navodilih 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine so se prostori obno-
vili. Tako je bila leta 2013 roj-
stna hiša slavnega Kamničana 
odprta. Rojstna hiša oz. muzej 
ima danes sodobno opremo, 
prostor za občasne razstave 
ter pedagoško sobo za mlade 
obiskovalce. V stalni razstavi 
pa si je mogoče ogledati šte-
vilne diplomske listine, častna 

UČENCI V KAMNIK, 
NA OGLED ROJSTNE HIŠE 

RUDOLFA MAISTRA

/ELA RAMŠAK IN NIKA MIJATOVIĆ, 9.A 
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Rojstna hiša Rudolfa Maistra  
nekoč in danes

General 
Rudolf Maister

/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE z vsebinsko in finančno podporo 
omogoča učencem osnovnih šol v Zasavju različne ekskurzije z domoljubno 

vsebino. Tako so učenci 9. razredov osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik 
dne 15. oktobra 2021 odšli na ogled rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku.

Svoj vtis z ogleda sta na zanimiv način zapisali:



35/MAISTROV GLAS_2021/2_www.zvezadgm.si

priznanja in odlikovanja. Obiskovalec lahko tudi dobi vpog-
led v njegovo knjižnico, lahko posluša oz. bere recitacije ali 
uglasbene pesmi iz njegovih pesniških zbirk Poezije in Kitica 
mojih, spremljajoče predvajanje filmov, od arhivskih do so-
dobnih dokumentarnih in umetniških.
Ko smo prišli do Maistrove rojstne hiše, nas je na vhodnih 
vratih pričakala zelo prijazna kustosinja, ki nas je peljala 
skozi hišo. Sedli v osrednji prostor, v kateri stoji več vitrin. 
Vitrine so opremljene z besedili o Rudolfu Maistru in s pred-
meti, ki so bili v njegovi lasti, ponaredki predmetov, ki jih 
hrani Boris Maister ali pa predmeti, ki so nanj spominjali. 
Postavitev vitrin naju je spominjala na miselni vzorec, saj 
so bile postavljene v krožnem smiselnem zaporedju. V vsa-
ki vitrini so bili predmeti in zapisi o nekem delu njegovega 
življenja, npr. 1 vitrina je govorila o njegovem otroštvu, vse-
bovala je družinske fotografije in predmete ter Maistrovo 
družinsko drevo, sledila ji je še vitrina o njegovi pesniški 
dejavnosti, vitrina s predmeti in opisom o boju za Štajersko 
in Koroško. Kustosinja nam je povedala, da je vnuk generala 
Maistra muzeju daroval veliko Maistrovih osebnih predme-
tov ali pa so iz predmetov, ki jih Borut Maister hrani doma, 
izdelali ponaredke. Muzej hrani zelo malo njegovih predme-
tov, saj se jih je ogromno izgubilo, ker se je Maister veliko 
selil. V eni izmed vitrin sva opazili tudi zlomljeno sabljo, ki je 
pripadala Maistru. Kustosinja nam je povedla, da je to sabljo 
zlomil sam iz čistega veselja zaradi zmage.
V hiši sva takoj opazili poslikavo na zidu, poslikava je res 
nekaj posebnega. Na stenah so narisane cvetlice in različni 
vzorci. Kustosinja nam je povedala, da je sicer zid prepleskan 
na novo in ni originalen, ampak je prenovljen in poslikan, 
kot je bil prvotno. Del stene so pustili v prvotni obliki oz. 
poslikavi iz prve in druge polovice 19. stoletja.
/Kdo sploh je general Maister?
Slovenci smo lahko ponosni, da imamo kljub majhnemu 
številu prebivalstva med 
nami kar nekaj »junakov«. 
Eden od že preminulih je bil 
tudi Rudolf Maister. Mnogo 
Slovencev misli, da je bil 
Rudolf Maister le borec za 
severno mejo in je po njem 
poimenovan praznik, ki ni 
dela prost, a je bil veliko več 
kot le to. Bil je vojak, pesnik, 
slikar in predvsem velik 
človek.
Ker verjameva, da je že veli-
ka večina najinih vrstnikov 

slišala za generala Maistra, sva se odločil, da ga predstaviva še 
malo podrobneje. Če se vrnemo v njegovo otroštvo: rojen je 
bil v Kamniku 29. marca 1874. Rodil se je zakoncema Francu in 
Frančiški kot tretji otrok. Imel je še dva starejša brata, Arturja 
in Ernesta Maistra. Najstarejši sin Artur je že v ranem otroštvu 
umrl za davico. Maistrove korenine segajo po mamini strani 
na Dolenjsko, po očetovi pa na Ptuj.
Osnovno šolo je sprva obiskoval v Mengšu, nato pa v Kranju. 
Bil je odličen in vzoren učenec. V Kranju je obiskoval tudi 
nižjo gimnazijo in jo končal leta 1890. Med šolanjem mu je 
umrl oče in je skrb zanj prevzel stric Lovrenc, ki ga je tudi 
navdušil za vojaški poklic. Pripovedoval mu je o vojaškem 
poklicu in urjenju. Rudolf Maister se je odločil za poklic ča-
stnika. Vojaški stan mu je bil pri srcu, kar je mogoče razbrati 
iz pisem, ki jih je pošiljal materi v prvih tednih častne pole. 
Med 1. svetovno vojno je večinoma služboval v Mariboru.
Leta 1918 ob razpadu Avstro–Ogrske je ostalo odprto vpraša-
nje severne meje na Štajerskem. Slovenci so pričakovali ozem-
lje, ki sega do narodnostne meje. Nemci so prav tako priča-
kovali veliko, in sicer njihova minimalna zahteva je bila meja 
na Dravi vključno z Mariborom. Konec oktobra leta 1918 se je 
v Mariboru sestal nemški občinski svet in Maribor razglasil za 
del Avstrije. Nemški in občinski svet je Maribor in Radgono 
že razglasil za del Avstrije, zato je general Rudolf Maister to 
območje leta 1918 le v nekaj dneh zasedel s svojo vojsko.
Drugače je bilo na Koroškem, kjer so izvedli plebiscit, na ka-
terem so se prebivalci odločili za priključitev k Avstriji in ne 
h Kraljevini SHS. Zaradi tega smo izgubili velik del Koroške.
Rudolf Maister pa ni bi le vojak, ampak je bil tudi umetnik. 
Napisal je dve pesniški zbirki, in sicer Poezije in Kitica mo-
jih. Napisal je tudi pesem, ki jo je posvetil svojemu stricu 
z naslovom I, kajpada! Bil je tudi ljubiteljski slikar in bralec. 
Naslikal je npr. tudi spodnjo sliko.
Umrl je 26. julija 1934 zaradi srčne kapi.

Rudolf Maister je bil res po-
sebna oseba in prav je, da se 
nanj spomnimo 23. novem-
bra, ki sicer ni dela prost. 
V spomin Rudolfu Maistru 
je postavljenih več kipov, 
eden od njih se nahaja tudi 
v Kamniku na Trgu talcev. Po 
njem se imenuje tudi več ulic 
v Sloveniji, npr. v Mariboru, 
Ljubljani itd., na njegov roj-
stni dan 29. 3. Kamničani 
praznujejo tudi mestni 
praznik. /MG

Stenska poslikava  
v rojstni hiši Rudolfa Maistra

Rudolf Maister, Bled, olje, 1897 
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/DGM za ZASAVJE

/RADIGOJ PERGER,
DGM za Zasavje

/REKONSTRUKCIJA BITKE PRI 
WATERLOOJU LETA 2015 
Predavatelj je poudaril, da so si Slovenci s svojim 
pogumom in sposobnostjo prislužili najvišja avstrijska 
odlikovanja in zasedli tudi najvišje položaje v avstrijski 
armadi. Predstavil je nekatere zgodbe Slovencev; 
častnikov, podčastnikov in vojakov, ki so se izkazali 
v avstrijskih in pozneje v avstro-ogrskih armadah 
ter predstavil različna odlikovanja, ki so jih prejeli.
Tudi kasneje so se mnogi pridružili generalu Maistru in 
svoj pogum in sposobnost dokazali v bojih za osvoboditev 
»severnih krajev«, kot imenuje kasnejša spomenica. 
Z bogatim slikovnim gradivom so bila predstavljena 
vsa poglavitna avstrijska odlikovanja, od prvega 
Vojaškega reda Marije Terezije iz leta 1857, do zadnje 
medalje, Karlovega četnega križca, ustanovljenega 
leta 1917. Zgodbe borcev so osvetlili dokumenti iz 
avstrijskega vojnega arhiva, dnevniki, in časopisni članki 
iz tistih časov, pa tudi bogato arhivsko in fotografsko 
gradivo, ki so ga dr. Carju dali na razpolago številni 
muzeji in zasebne zbirke. Nekateri od poslušalcev 
predavanja so imeli s seboj tudi lastne primerke 
odlikovanj svojih pradedov in ostalih sorodnikov, 
ki so se prav tako borili v bitkah in so morda prejeli 
kakšno izmed odličij. Predavatelj pa je odgovoril 
tudi na vprašanja, ki so jih imeli poslušalci.
V drugem delu predavanja je dr. Car predstavil 
tudi odlikovanja Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in pozneje Jugoslavije, s poudarkom 
na tistih, ki so bila podeljena borcem za severno 
mejo in tudi ta so udeležencem predavanja 
osvetlile zgodbe nekaterih od njih.
Predavanje dr. Pavla Carja je bilo zelo zanimivo in 
izvedeno na visoki strokovni ravni. Udeležencem 
predavanja je obogatilo zgodovinski spomin 
in znanje o predstavljenih odlikovanjih ter 
njihovih spremljajočih življenjskih zgodb.

/ODLIKOVANJA NAŠIH DEDOV 
SLOVENCI, JUNAKI AVSTRIJSKIH 
ARMAD IN NJIHOVA ODLIKOVANJA 
TER ODLIKOVANJA MAISTROVIH 
BORCEV V BOJIH ZA SEVERNO MEJO 

Slovenci, častniki in vojaki so si v več kot 
150 letih zgodovine avstrijskih odlikovanj 
s svojim pogumom in sposobnostjo 
prislužili najvišja avstrijska odlikovanja 
in zasedli tudi najvišje položaje v armadi.
Društvo generala Maistra za Zasavje 
je v sodelovanju z Zvezo društev 
General Maister pripravilo zanimivo 
predavanje o odlikovanjih. Predavanje 
je potekalo 14.9.2021 v Galeriji Medija 
Delavskega doma Zagorje. 
Predaval je dr. Pavel Car, direktor 
Narodnega muzeja Slovenije, sicer pa 
velik poznavalec vojaške zgodovine. S 
proučevanjem zgodovine, odlikovanj in 
uniform vojakov se ukvarja že od mladih let. 
Leta 2017 je izdal knjigo Slovenci – junaki 
avstrijskih armad in njihova odlikovanja 
(od 1757 do 1918 ). Udeležil se je tudi 
številnih ponazoritvenih bitk po vsej Evropi. 
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/ZAVRH

/LETOS MINEVA OKROGLIH 60 LET 
od odločitve vodstva novo nastalega 
Turističnega društva na Zavrhu, da 
društvo poimenujejo po generalu 
Rudolfu Maistru, ki je slišal tudi na 
pesniško ime Vojanov. S to odloči-
tvijo se je ne samo Turistično dru-
štvo, temveč ves kraj trajno zapisal 
v slovensko narodno zgodovino in še 
zlasti v knjigo spominjanja na gene-
rala Maistra. Gre torej za obletnico, 
ki ne sme mimo nas in ki nas po do-
moljubnosti, srčnosti in nenazadnje 
izvirnosti opominja, da je mogoče 
zgodovinski spomin negovati in utr-
jevati tudi v zavetrju velikih mest in 
zvenečih avtoritev javnega, kulturne-
ga in političnega življenja. Zavrh je za 
to trditev najlepši dokaz.
Za osvežitev spomina zapišimo, da je 
Zavrh v Slovenskih goricah že od leta 
1924 povezan s prizadevanji za ohranjanje in negovanje zgo-
dovinskega spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove 
borce za severno slovensko mejo v prevratnih letih 1918/1919. 
Iztočnico spominjanja moramo namreč iskati v letu 1924, ko 
je Maister na povabilo mladostnega prijatelja in lenarškega 
notarja Frana Štupice po nenadni prisilni upokojitvi leta 1923 
prvič prišel na oddih na Zavrh. Maistru v čast in trajni spo-
min so na Zavrhu leta 1961 po njem poimenovali Turistično 
društvo in leta 1963 še razgledni stolp. Ob stolpu so odkrili 
tudi spominsko ploščo. To so bili začetki spontanega, a iskre-
nega in spoštljivega negovanja spomina na človeka, ki se je 
s svojimi dejanji trajno vpisal v slovensko zgodovino. Brez 
generala Maistra in njegovih borcev ne bi bilo današnjih slo-
venskih meja na severu domovine in brez njega bi najbrž tudi 
težko prišli do uresničitve hotenj po lastni državi. Njegovo 
delo je bilo med domačini na Zavrhu, kamor je po upokojitvi 
Maister prihajal k prijatelju Franju Štupici. Čeprav je bil na 
Zavrhu le trikrat, je ta kraj z njim živel in ga ohranil v lepem 
spominu tudi po smrti leta 1934 vse do današnjih dni, ko je 
Zavrh del javnega spominjanja na generala Maistra v samos-
tojni slovenski državi. Narejeni so bili veliki koraki in pot-
rebni veliki napori, da je do tega prišlo. Zdaj Maistrov Zavrh 
z obnovljeno Štupičevo vilo in muzejsko postavitvijo Maister 
po Maistru dobiva še Maistrovo klet. Obljuba, ki je bila dana 
v Maistrovem letu 2018, se je uresničila in občina Lenart je 

več kot dostojno izpolnila svoje pos-
lanstvo in dolg minulih generacij do 
Maistra in njegovih borcev za sever-
no slovensko mejo v prevratnem letu 
1918. Sporočilo Zavrha ob 60-letnici 
ustanovitve TD in poimenovanja po 
Rudolfu Maistru – Vojanovu je kratko 
in jasno: javni in zgodovinski spomin 
na Maistra, na njegove borce-pro-
stovoljce v bojih za severno mejo, na 
njegove sodelavce v Narodnem svetu, 
častnike in podčastnike v prvi sloven-
ski vojski ter seveda na mnoge nje-
gove podpornike iz Slovenskih goric, 
ne sme oveneti. Zgodovina namreč 
potrjuje veličino teh dejanj iz prevra-
tnega leta 1918.
Ob tem najbrž ni odveč še enkrat 
spomniti na bistvo Maistrovih de-
janj in njegovih odločitev, ki so do-
bile zgodovinsko potrditev. General 

Rudolf Maister je kljub temu, da ni bil avtor kakšnega po-
membnega narodnopolitičnega programa za Slovenijo v pi-
sani besedi, s svojimi dejanji, pogumom in vizionarstvom 
velika zgodovinska osebnost, vtkana v slovensko narodno 
bit. Njegova dejanja, odločnost in vojaška drznost so odlike 
velikega človeka, ki se je ne samo izkazal, pač pa tudi potr-
dil kot mož, sposoben za odločilna dejanja po koncu prve 
svetovne vojne. Postavil je enega od stebrov slovenskega 
uporništva 20. stoletja. Brez njega in njegovih soborcev ter 
sodelavcev ne bi bilo oblikovanja Slovenije kot nove držav-
ne tvorbe leta 1991. Njegovo vizionarstvo je bilo v minulem 
stoletju še dvakrat na resni preizkušnji, najprej med uporom 
zoper okupatorje 1941 – 1945 in nazadnje leta 1991 med slo-
vensko osamosvojitveno vojno. To je bilo sklepno dejanje 
slovenskega uporništva v 20. stoletju, ki je žal terjalo tudi 
človeška življenja.
Dovolim si dodati, da je Maistrovo sporočilo na resni pre-
izkušnji tudi danes, ko bi »novega« Maistra odločnih in vi-
zionarskih dejanj v »sodobni izdaji« še kako potrebovali! 
Tokrat z zelo jasnim pogledom, uprtim v prihodnost slo-
venske države. Ta se žal namesto s prihodnostjo še vedno 
preveč spogleduje s preteklostjo – in samo upamo lahko, 
da bodo mlajše generacije to (končno) presekale, na kar so 
že večkrat opozorili tudi spominski dogodki na Zavrhu po 
letu 1991. /MG

/DR. MARJAN TOŠ
Foto: Marjan Toš 

»Po Maistru 
ga bomo poimenovali …«

Iz Maistrovega stolpa 
na Zavrhu se »daleč vidi«
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/ZAVRH

/DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA IZ MARIBORA 
organizira to soboto, 23. oktobra 2021, že 13. Maistrov pohod 
na Zavrh. Udeleženci pohoda, pešci in kolesarji, se bodo zbirali 
na dvorišču nekdanje meljske vojašnice v Mariboru na Trgu 
talcev, od koder se bodo peš odpravili na več kot 20 km dolgo 
pot po Slovenskih goricah. Ob 10.00 pa bodo štartali še kolesarji. 
Zaključek letošnjega pohoda bo ob 13.30 na ploščadi pri Štupičevi 
vili in Maistrovem razglednem stolpu na Zavrhu. Tam bodo 
izvedli tudi kulturi program in se okrepčali z malico. Pričakujejo, 
da se jim bo v vlogi generala Maistra tudi letos pridružil dramski 
igralec Bojan Maroševič. Predstavil bo znameniti Maistrov 

razglas o vojaški mobilizaciji novembra 1918.
Organizatorji so poskrbeli za avtobusni prevoz nazaj v Maribor 
do izhodiščne točke v Melju. Kolesarji pa bodo iz Zavrha nazaj 
do Melja odkolesarili. V okviru zaključne prireditve si bodo 
lahko vsi udeleženci letošnjega pohoda skupaj z gosti ogledal 
muzejsko postavitev »Maister po Maistru« v Štupičevi vili. /MG

/MARJAN TOŠ
https://www.ovtar24.si/aktualno/item/804-13-maistrov-pohod-na-zavrh 

oktober 21, 2021

13. Maistrov pohod 
NA ZAVRH

Igralec Bojan Maroševič v vlogi Maistra pred spominsko 
ploščo ob stolpu na Zavrhu. Arhiv Marjana Toša.

https://www.ovtar24.si/aktualno/item/804-13-maistrov-pohod-na-zavrh
https://www.ovtar24.si/aktualno/item/804-13-maistrov-pohod-na-zavrh
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/MARIBOR-ZAVRH

/MAISTROV POHOD JE NAMENJEN LJU-
DEM, ki cenimo zgodovinska dejanja Rudolfa 
Maistra – Vojanova in vemo, da so odločilno 
zaznamovala našo državo Slovenijo. Čast mu 
izkazujemo s tem, da prehodimo ali prekolesa-
rimo del naše dežele, ki bi ga brez odločnosti in 
boja Maistrovih borcev najverjetneje izgubili. 
Spominska pot povezuje dva simbolna kraja: 
Meljsko vojašnico, kjer je avstrijski major s slo-
venskim srcem in že prvi slovenski general 1. 
novembra 1918 na zboru vseh oficirjev velike 
garnizije proglasil Maribor za posest zavezni-
ške Jugoslavije, in pa vasico Zavrh, kamor se je 
leta kasneje rad umaknil pred žaljivimi prepiri 
o vojnih zaslugah in časteh. Lanske razmere so 
13. pohod preprečile, zato je toliko pomemb-
neje, da je v soboto, 23. oktobra, mariborske-
mu Maistrovemu društvu uspelo pohod obno-
viti. Kot vedno doslej, so pomagali planinci PD 
Planika in JSKD Maribor, zaščitni znak poho-
da pa ostaja nastop Bojana Maroševiča s po-
dobo in besedo Rudolfa Maistra – Vojanova. 
Z dodatnim veseljem smo letos pozdravili na 
novo urejeno Maistrovo postojanko na Zavrhu 

in prijazno ekipo, ki je poskrbela za utrujene, 
a ponosne Maistrove pohodnike. 
Pohodniško traso med vinogradi in gaji po 
razgibanih Slovenskih goricah sta na pobu-
do Francija Pivca leta 2008 začrtala Marko 
Kabaj in Miro Petrič. Od Marka Kabaja smo se 
v žalosti poslovili 15. septembra na Pobreškem 
pokopališču. Hitro se je zbrala skupina zane-
senjakov, ki vsako leto organizira Maistrov po-
hod. Dokler pa bodo obstajali ljudje, ki bodo 
Maistru na čast pripravljeni prehoditi nelah-
kih 20 kilometrov, se bomo tudi spominjali, da 
nam je živopisnost pokrajine in lepe razglede 
s poti prvi ponudil pokojni Marko Kabaj. Zelo 
ga pogrešamo in ko vzamemo v roke pohodne 
palice in obujemo pohodne čevlje ter na tele-
fonu odpremo aplikacijo, narejeno za orienta-
cijo na pohodu, nam misli pohitijo k njemu. 
Trajno nas bosta spremljali njegova dobra volja 
in pripravljenost na dejanja za skupno dobro. 
Maistrova pot, ki jo moramo trajno ohrani-
ti, nas bo vedno spominjala tudi na Marka 
Kabaja. Srečamo se na 14. Maistrovem pohodu 
v soboto, 22. oktobra 2022. /MG

/FRANCI PIVEC in MIRO PETRIČ

Pohod v spomin 
na Maistrov pogum
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/MURSKA SOBOTA

/V LETOŠNJEM LETU V PREKMURSKEM DRUŠTVU gene-
ral Maister Murska Sobota načrtovanih predavanj v srednjih 
in osnovnih šolah zaradi epidemioloških razlogov ni bilo 
moč izvesti, zato smo se odločili za nadomestno, razmeram 
prilagojeno izpeljavo tovrstne aktivnosti. 
Ob obeleževanu 30. obletnice samostojnosti Republike 
Slovenije smo se v Koordinaciji pomurskih domoljubnih in 
veteranskih organizacij KoDVOP (Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo – Pomurje, PVD Sever za Pomurje, Združenje 
borcev za vrednote NOV Murska Sobota, Prekmursko dru-
štvo general Maister Murska Sobota, Pokrajinska koordi-
nacija zveze slovenskih častnikov, Društvo vojnih invalidov, 
Domoljubno krajevno združenje Puconci) ob sodelovanju 
mestne občine Murska Sobota odločili, da to nadvse po-
membno obletnico obeležimo z učno uro in s pohodom 
učencev in dijakov murskosoboških osnovnih in srednjih 
šol ob spominskih obeležjih v Murski Soboti. 
Organizacijo učne ure in pohoda je prevzel poseben 
Organizacijski odbor pod vodstvom predsednika Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo, generalmajorja v pokoju 
Ladislava Lipiča in župana Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksandra Jevška. Operativno so pripravo vsebine in 
izvedbo učne ure s pohodom koordinirali in izpeljali čla-
ni Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota 
(Marjan FARIČ, MA, dr. Alojz Šteiner in Irma Benko). 
Načrtovano smo uresničili 22. Junija.V pohodno traso so 
bila vključena spominska obeležja v mestu Murska Sobota, 
ki se nanašajo na različna obdobja prekmurske in slovenske 

zgodovine 20. stoletja, s poudarkom na oblikovanju sloven-
ske državnosti in obeleževanju 30. obletnice samostojnosti 
Republike Slovenije.
Pohoda se je udeležilo skoraj 300 učencev in dijakov petih 
osnovnih in petih srednjih šol z območja Mestne občine 
Murska Sobota. 
Vsaka šola je prispevala po en razred učencev/dijakov z vsaj 
enim pedagoškim spremljevalcem, pohodnikom pa so se 
pridružili tudi pripadniki Slovenske vojske in občani mes-
ta Murska Sobota. Zaradi večjega števila udeležencev je iz 
razlogov zagotavljanja varnosti na izpostavljenih prome-
tnih točkah bilo dogovorjeno sodelovanje Policijske uprave 
Murska Sobota.
Člani veteranskih in domoljubnih organizacij smo na vsa-
ki pohodni točki poskrbeli za ustrezno uvodno razlago 
o obdobju in širšem zgodovinskem kontekstu posamezne-
ga obeležja. Z namero aktivnega vključevanja čim širšega 
kroga učencev in dijakov v program in izvedbo učne ure je 
vsaka šola po dogovoru prispevala najmanj dva nastopajoča 
(bralca izbranih tekstov, instrumentalista ali vokalista). 
Posamezne prispevke o spominskih obeležjih, o širših zgo-
dovinskih okvirih in ozadju posameznih obdobij, na katera se 
ta nanašajo, smo izbrali iz nabora del vsakoletnih natečajev 
za mladino, ki jih pod naslovom Spominska obeležja pripo-
vedujejo razpisuje pomurska Koordinacija DVOP, in vsako-
letnih razpisov za mladino Ustanove Šifrtarjeve fundacije. 
Učenke in učenci šol so pod vodstvom mentoric in mentor-
jev torej samostojno pripravili tematski kulturni program, ki 

/MARJAN FARIČ, MA
predsednik PDGM MS

Učna ura s pohodom učencev 
in dijakov v počastitev 

30. obletnice samostojnosti 
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je skupaj s prebiranjem izbranega teksta in uvodno razlago 
o posameznem obeležju tvoril smiselno celoto. 
Učna ura s pohodom se je pričela ob spominskem obeležju 
na stavbi tedanjega sedeža Območnega štaba TO v Murski 
Soboti na Tomšičevi ulici v Murski Soboti, nakar smo pot 
nadaljevali proti stavbi Policijske uprave in Policijske postaje 
Murska Sobota.
Od tam smo po izvedbi programa mimo Spomenika treh rek 
na Slovenski ulici (vsem zaslužnim za združitev prekmur-
skih Slovencev z matičnim narodom) krenili na Trg zmage, 
kjer se nahajajo tri obeležja slovenske narodne emancipacije: 
obeležje osamosvojitvene vojne, spomenik zmage 2. svetovne 
vojne ter spomenik 100. obletnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. 
Skozi mestni park, kjer se nahaja več spominskih obeležij, 
to je spomenik padlim učiteljem v 2. svetovni vojni, spo-
menik prekmurskim književnikom in spominska plošča 
v soboškem gradu v spomin slovenskih domoljubov Evgena 
Kardoša in Štefana Cvetka, smo se odpravili h končni po-
staji, k vojašnici Slovenske vojske v Murski Soboti, kjer se 
v bližini nahaja spominsko obeležje ameriškim letalcem iz 
2. svetovne vojne. 
Učna ura se je zaključila s slovesnostjo ob odkritju preno-
vljenega obeležja osamosvojitvene vojne v bližini vojašnice 
v Murski Soboti, na mestu, kjer so letala jugoslovanske arma-
de v osamosvojitveni vojni raketirala položaje slovenske TO. 
Spomenik, ki sta ga odkrila župan občine Murska Sobota 
v času osamosvojitvene vojne, Andrej Gerenčer, in sedanji 

Župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, 
je bil postavljen v čast obeleževanja 30. obletnice osamosvo-
jitve Slovenije. 
Po svečanosti smo učno uro združili tudi z dnevom odprtih 
vrat Slovenske vojske v vojašnici Murska Sobota, kar poleg 
udeležbe pripadnikov SV na pohodu predstavlja tudi vzoren 
primer civilno-vojaškega sodelovanja. Po predstavitvi njiho-
ve dejavnosti so pripadniki SV poskrbeli za izdatno okrepčilo 
vseh udeleženk in udeležencev učne ure in pohoda. 
K zapisanemu je potrebno dodati, da je določene načrtovane 
aktivnosti kljub močno spremenjenim okoliščinam v zvezi 
s pandemijo CoViD-19 možno izpeljati. Nadvse pomembno 
je tudi, da v proces spoznavanja lokalne zgodovine, ki se 
umešča v širši zgodovinski kontekst prelomnih dogodkov 
20. stoletja (konec 1. svetove vojne, razpad Avstro–Ogrske 
in nastanek Države SHS, oblikovanje slovenskih meja po 
vojni, Maistrova prizadevanja in združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, 2. svetovna vojna in osa-
mosvojitvena vojna) aktivno vključujemo mlade, za kar ni 
odgovorno le eno društvo ali organizacija, temveč celotna 
družba, šolstvo, nenazadnje vse domoljubne in veteranske 
organizacije. Pri tem v Pomurju nimamo nobenih težav, saj 
se zavedamo, da smo skupaj močnejši in da so vsa obdob-
ja slovenske zgodovine v procesu nastajanja in oblikovanja 
njene državnosti enako pomembna. Iz teh razlogov in za-
radi izjemno pozitivnih izkušenj želimo, da učna ura s po-
hodom ob spominskih obeležjih v Murski Soboti postane 
tradicionalna. /MG
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/ORMOŽ

/SPET JE ČAS POČITNIC in v Centru za 
družine Ormož poteka dnevno varstvo 
za otroke. Vsake počitnice se trudimo 
pripraviti raznolike aktivnosti za otroke 
in tako je tudi tokrat. V sodelovanju s 
Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, 
enota Ormož, smo 27. 10. 2021 pripravili 
delavnico za otroke, na kateri smo 
želeli predstaviti imenitnega generala 
Rudolfa Maistra, ki je bil v naših krajih 
še kako pomemben in zaslužen, da lahko 
danes s ponosom povemo, da prihajamo 
iz Slovenije. Ta dan sta nas obiskala 
predsednik Domovinskega društva 
generala Rudolfa Maistra Maribor in 

praporščak istega društva g. Ivan Tušek. 
Zelo smo bili počaščeni in srečni, da sta 
se na naše povabilo odzvala. Otrokom 
sta predstavila generala Maistra, kratko 
zgodovino časa, v katerem je živel, in 
njegov življenjepis. Pokazala sta jim izgled 
takratne uniforme, razprla sta prapor 
društva, da so si ga otroci lahko ogledali 
in se tudi preizkusili v držanju le-tega. Z 
njuno pomočjo so spoznali pomemben 
in mnogokrat spregledan del naše 
zgodovine in prepričani smo, da sta jim 
pustila prijeten pečat in veliko koristnega 
znanja. Za obisk se jima ponovno 
zahvaljujemo v upanju na še kdaj.

DDGRM Maribor 
na obisku v Centru 
za družine Ormož

/HANA K. KUMER, LU Ormož; 
vodja vsebina za Center za družine Ormož
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/ŽIVLJENJSKI JUBILEJI SO PRILOŽNOST, da 
se spomnimo tistih, ki nam v življenju veliko 
pomenijo. Med te sodi moj dolgoletni prijatelj, 
arheolog in društveni praporščak, Pajo. Najino 
prijateljevanje sega v leto 1976, ko sem postal 
njegov sodelavec na Zavodu za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine v Mariboru. Od 
takrat dalje sva nerazdružljiva prijatelja, in to 
v dobrem in slabem.
Prijatelj Pajo se je že v rani mladosti rad po-
hvalil, »da ko bo velik, bo postal vojak«. Svojo 
otroško željo je hotel uresničiti po končani gi-
mnaziji na Ptuju, ko se je nameraval vpisati 
na vojaško akademijo. Odhod med vojake je 
preprečil oče, ki pa mu je dovolil, da se vpi-
še na študij arheologije na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Med študijem ni opustil zanimanja 
za vojsko, še zlasti ko je začel 
spoznavati pomen in vlogo rimske vojske, ki 
je osvojila svet. O njej je napisal diplomsko 

nalogo, nato pa še dve knjigi, ki nazorno pri-
kazujeta ustroj vojske, ki je delovala celih 12 
stoletij.
Leta 2005 smo v Mariboru ustanovi-
li Domovinsko društvo generala Rudolfa 
Maistra. Med prvimi pobudniki najdemo Paja, 
ki je postal in je še vedno naš nenadomestljivi 
praporščak. 
Ni društvene ali podobne javne prireditve, na 
kateri ne bi opazili brkatega Maistrovega vo-
jaka s praporom v roki. Njegova neizmerna 
volja, prežeta z Maistrovim duhom, ga dela 
velikana in spoštovanja vrednega tovariša.
Ob častitljivem jubileju mu želimo 
uresničitev rimskega pregovora MENS 
SANA IN CORPORE SANO – zdrav duh v 
zdravem telesu. Dragi Pajo, ostani zdrav 
in pokončen domoljub, saj moramo skupaj 
korakati v lepšo prihodnost, v takšno, kot 
jo je želel in ustvarjal general Maister. /MG

/ALEŠ ARIH, 
predsednik Domovinskega društva GRM Maribor

80 let PRAPORŠČAKA 
IVANA TUŠKA – PAJOTA



D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 LJU
B

LJA
N

A
 | D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 K

A
M

N
IK

 | ZG
O

R
N

JESAV
IN

JSK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
LA

 M
A

ISTR
A

 LJU
B

N
O

 O
B

 SAV
IN

JI | D
O

M
O

V
IN

SK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
LA

 R
U

D
O

LFA
 M

A
ISTR

A
 M

A
R

IB
O

R
 | 

P
R

LEŠK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
LA

 M
A

ISTR
A

 LJU
TO

M
ER

 | K
O

R
O

ŠK
O

 D
O

M
O

LJU
B

N
O

 D
R

U
ŠTV

O
 FR

A
N

JO
 M

A
LG

A
J R

AV
N

E N
A

 K
O

R
O

ŠK
EM

 | N
O

TR
A

N
JSK

O
 D

O
M

O
LJU

B
N

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 U

N
EC | D

O
M

O
LJU

B
N

O
 D

R
U

ŠTV
O

 
FR

A
N

JO
 M

A
LG

A
J ŠEN

TJU
R

 | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
LA

 M
A

ISTR
A

 ZA
SAV

JE | SLO
V

EN
JEG

O
R

IŠK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 P
O

LEN
ŠA

K
 | P

O
H

O
R

SK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 ZG
O

R
N

JA
 LO

ŽN
ICA

 | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 
P

TU
J | D

O
LEN

JSK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 TR
EB

N
JE | D

O
M

O
V

IN
SK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L R
U

D
O

LF M
A

ISTER
 ŠEN

TILJ | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 CELJE | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 K
R

A
N

J | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L 

M
A

ISTER
 CER

K
V

EN
JA

K
 | P

R
EK

M
U

R
SK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 ČR

EN
ŠO

V
CI | SP

O
D

N
JE-SAV

IN
JSK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 ŽA

LEC | D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 G
R

O
SU

P
LJE | D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 D

O
M

ŽA
LE | 

B
ELO

K
R

A
N

JSK
O

 D
R

U
ŠTV

O
 G

EN
ER

A
L M

A
ISTER

 M
ETLIK

A
 | P

R
EK

M
U

R
SK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 M

U
R

SK
A

 SO
B

O
TA

 | ŠA
LEŠK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 V

ELEN
JE | TU

R
ISTIČN

O
 D

R
U

ŠTV
O

 R
U

D
O

LF M
A

ISTER
-V

O
JA

N
O

V
 

ZAV
R

H
 | D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 V

ER
ŽEJ | D

O
M

O
LJU

B
N

O
 O

B
A

LN
O

 K
R

A
ŠK

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L M
A

ISTER
 P

IR
A

N
 | D

O
M

O
LJU

B
N

O
 D

R
U

ŠTV
O

 G
EN

ER
A

L R
U

D
O

LF M
A

ISTER
 ŽIR

I

sr
e

čn
o  

2022
 

 
P 

T 
S 

Č 
P 

S 
N 

P 
T 

S 
Č 

P 
S 

N 
P 

T 
S 

Č 
P 

S 
N 

P 
T 

S 
Č 

P 
S 

N 
P 

T 
S 

Č 
P 

S 
N 

P 
T

JAN 27 28 29 30 31 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
FEB 31 1 

2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 

2 3 4 5 6 
7 8

MAR 31 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 
2 3 4 5

APR 28 29 30 31 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
2 3

MAJ 25 26 27 28 29 30 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUN 30 31 1 

2 3 4 5 6 
7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
2 3 4 5

JUL 27 28 29 30 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 
2

AVG 
1 

2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6
SEP 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

2 3 4
OKT 26 27 28 29 30 1 

2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

NOV 31 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
2 3 4 5 6

DEC 28 29 30 1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 
2 3

M
aistrov 

glas
M

Zveza društev 
G

EN
ER

A
L M

A
ISTER


	_GoBack

