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/SKLADNO Z DOGOVOROM O PODELJEVANJU SPOMINSKEGA 
PRIZNANJA generala Rudolfa Maistra z Občino Kamnik in Mestno 
občino Maribor zbiramo možne predloge za priznanje zaslužnim 
posameznikom in pravnim osebam. Predloge z obrazložitvijo pos-
redujte po priporočeni pošti najkasneje do 1. septembra 2022 na 
Zvezo društev general Maister, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana. 
»Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra se podeljuje posa-
meznikom za večletno delo, oziroma za izjemne zasluge pri ohra-
njanju spomina, sporočilnosti in veličine generala Rudolfa Maistra 
in njegovih borcev.
Priznanje se lahko podeli osebam, ki so s svojim delom na področju 
domoljubne vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, obrambnih 
dejavnosti ali na drugih področjih javnega delovanja, povezane-
ga z nastankom slovenske države vidno pripomogle k ohranjanju 
spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove sporočilnosti. 
Spominsko priznanje se podeli tudi osebam, ki so s svojim delom 
pomembno prispevale k utrjevanju domoljubja in domovinske 
pripadnosti.
Spominsko priznanje se lahko iz navedenih razlogov podeli tudi 
pravnim osebam in drugim oblikam združenja fizičnih oseb.«
Odbor za spominska priznanja generala Rudolfa Maistra bo pri 
svojem delu upošteval naslednje kriterije:
• posamezni predlagatelj lahko v tekočem letu poda samo en pred-
log za podelitev spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra,
• predlagani kandidat mora imeti najmanj 5 let delovanja na zah-
tevanem področju,
• Odbor skladno z razpisom določi največ tri prejemnike spomin-
skih priznanj generala Rudolfa Maistra za tekoče leto. Ob okroglih 
obletnicah obeleževanja mariborskih dogodkov iz leta 1918 je mož-
no izjemoma izbrati tudi do štiri prejemnike spominskih priznanj 
generala Rudolfa Maistra za tekoče leto, 
• za izjemne dosežke oz. zasluge posameznikov lahko Odbor pri-
znanje podeli tudi posthumno. Taka podelitev ne vpliva na število 
podeljenih priznaj, opredeljenega v prejšnji točki.
 

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC
Predsednica Zveze društev general Maister 

RAZPIS  
ZA PODELITEV 

SPOMINSKIH PRIZNANJ 
GENERALA 

RUDOLFA MAISTRA 
V LETU 2022

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
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lovenci smo skozi dolgo zgodovino obstajali kot sebi 
lastna kulturna identiteta. O izjemni snovni in nesnovni 

kulturni dediščini našega naroda ne gre izgubljati 
besed. Občudovanja vredno je dejstvo, da smo kljub 

številnim zavojevalcem vedno uspeli ohraniti veliko 
večino kulturnega bogastva, ki nas je v primerjavi 
z ostalimi narodi postavljalo v pozicijo sebi 
lastnega naroda s svojo kulturo. V zavesti najbolj 

razgledanih očakov pa je vedno tlelo spoznanje, da 
brez lastne države, kjer so meje ozemlja zavarovane 

z vojaško oblastjo, ne bomo mogli obstati kot politično in 
družbeno-ekonomsko suveren narod. Med te vizionarje zagotovo 
sodi tudi general Rudolf Maister, ki ni bil zgolj vojaški častnik in 
poveljnik. Poznavajoč njegovo literarno in likovno umetnost si 
upam zapisati, da je globoko v sebi bil najprej pesnik in šele nato 
vojak. Pesniški dar mu je omogočil, da sprejel na videz brezizhodno 
odločitev, ki jo sicer običajni ljudje čutijo globoko v sebi, a tega ne 
znajo niti povedati niti udejaniti. Njegova vojaška intervencija je 
zagotovo veliko pripomogla, da smo skozi bitke v drugi svetovni 
vojni in kasneje v osamosvojitveni vojni dobili lastno državo. 
Njegova prizadevanja, ki so še danes zelo aktualna, pa je potrebno 
razumeti v širšem zgodovinskem okviru. V samostojni državi danes 
obstajamo kot kulturno izoblikovan narod, ki pa vse do današnjih 
dni še ni uspel v popolnosti izoblikovati lastne politične identitete. 
Vse preveč se kot narod izgubljamo v nepotrebnih politikantskih 
delitvah, ki izhajajo iz zgolj ozkih strankarskih interesov. Za 
ohranjanje naše suverenosti in zagotavljanje kakovostnih pogojev 
za življenje in delo moramo nujno izoblikovati takšno politično 
identiteto, ki bo trenutno veljavno partitokratsko in zgolj mandatno 
orientirano politiko zamenjala z državniško. Hkrati pa bo 
omogočala zamenjavo gospodarskih elit iz mandatno managerskih 

v družbeno odgovorne podjetnike.

/UVODNIK

Država -  
kulturno in politično

/doc. dr. ŠTEFAN ČELAN
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/MED POMEMBNE MEJNIKE, ki so Slovenkam in Slovencem 
omogočili, da danes živimo v samostojni državi zagotovo sodili 
pogumno dejanje generala Rudolfa Maistra, ki je leta 1918 s svojo 
vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. S tem 
vizionarskim in pogumnim dejanjem je večji del slovenskega na-
rodnostnega in govornega območja prešel pod slovensko upravo. 
Za ohranjane spomina na ta pomemben zgodovinski dogodek so 
leta 1997 v Ljubljani ustanovili društvo generala Rudolfa Maistra. 
Temu zgledu so sledila še druga mesta in kraji v Slovenji. Za učin-
koviteje delo in zagotavljanje boljših pogojev za delovanje posame-
znih društev je bila leta 2005 ustanovljena Zveza društev general 
Maister, ki danes združuje 28 društev. Temeljno poslanstvo, posa-
meznih društev kakor tudi Zveza društev general Maister, je pro-
učevanje pomena delovanja ter domoljubne sporočilnosti generala 
Maistra in njegovih borcev. 
Izhajajoč iz določil Statuta ZDGM je potrebno vsaj enkrat letno 
sklicati redno letno skupščino na kateri se članice ZDGM seznanijo 
s poročili o preteklem delovanju ZDGM in programom dela za 
tekoče leto. Običajno se redne letne skupščine vsako leto izvajajo 
po različnih mestih in krajih po naši domovini. V letu 2022 je bila 
skupščine izvedena v najstarejšem in za mnoge tudi najlepšem slo-
venskem mestu – Ptuju.

Zveza društev 
GENERAL MAISTER

REDNA LETNA 
SKUPŠČINA 

ZVEZE DRUŠTEV 
GENERAL MAISTER

/Pripravil: doc. dr. ŠTEFAN ČELAN
Ptuj, marec, 2022

Zaradi preteklih razmer, ki so nas omejevale od leta 2019, smo 
izvedli nekaj skupščin od daleč, izpred računalniških ekranov, 
zato smo bili resnično veseli tokratnega srečanja, saj smo se 
ponovno zbrali v živo na redni skupščini, ki je zasedala na Ptuju, 
v rodnem mestu Maistrovega očeta. Zahvaljujem se vam za 
udeležbo v velikem številu in veselim se prihodnjih srečanj, ki 

bi naznanile vrnitev na stara pota.
/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC, 

predsednica ZDGM
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/OGLED GRAJSKIH ZBIRK
Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož je posebni muzej 
z zbirkami in oddelki za ar-
heologijo, zgodovino, kul-
turno zgodovino, etnologijo, 
z restavratorskimi delavni-
cami in drugimi službami. 
Njegov nastanek sega v leto 
1893, ko so na Ptuju usta-
novili Muzejsko društvo in 
razstavili arheološke najdbe 
v tedanji nižji gimnaziji.
Leta 1895 so zbirko dopol-
nili s številnimi podarjeni-
mi muzealijami različnih 
zvrsti. Po donatorju prof. 
Franzu Ferku so muzej ime-
novali Mestni Ferkov muzej. Z leti je postalo razstavišče pre-
tesno, zato se je leta 1928 preselil v nekdanji dominikanski 
samostan.

Po letu 1945 je dobil v uprav-
lja nje še grajski kompleks in 
tako pridobil večino seda-
njih stavb. Sočasno je širil 
območje svojega delova-
nja in dobil leta 1963 naziv 
Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj 
deluje na širšem območju 
Ptuja in Ormoža, ki slovi 
po bogatih prazgodovinskih 
in antičnih najdiščih (rim-
ska Petoviona), obdobju 
preseljevanja ljudstev, sre-
dnjeveških in novoveških 
pričevanjih o kulturnem 
in gospodarskem pomenu 
Ptuja in zaledja ter slikovi-
tem ljudskem izročilu.

Pod vodstvom blagajnika društva general Maister Ptuj, 
gospoda Radoslava Simoniča, si je grajske zbirke ogledalo 
38 udeležencev letne skupščine ZDGM.

Radoslav Simonič in Rudi Pfajfar 
v pričakovanju gostov

Udeleženci skupščine na ogledu 
grajskih zbirk na Ptuju

Delegacija ob polaganju cvetja pred spomenik  
generala Rudolfa Maistra

/POLAGANJE VENCA PRED SPOMENIKOM GENERALA 
RUDOLFA MAISTRA NA PTUJU

Kljub temu, da general Rudolf Maister ne nikoli živel na Ptuju imajo 
Ptujčani na njegovo rodbino mnogo lepih zgodovinskih spominov. 
Oče generala Rudolfa Maistra, Janez Jurij Maister, se je leta 1750 
priženil v hišo z današnjim naslovom Slomškova ulica 14. Na tej hiši 
je društvo general Maister Ptuj leta 2009 odkrilo spominsko ploščo, 
ki je malce zavajajoča. Generalov oče se namreč ni rodil v tej hiši 
ampak v hiši z današnjim naslovom Uliva Viktorina Ptujskega 3, 
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ki je sicer v neposredni bližini hiše na Slomškovi ulici. Vse 
to je botrovalo odločitvi, da je ptujsko društvo v sodelova-
nju z Mestno občino Ptuj, leta 2012 postavilo kip generalu 
Rudolfu Maistru. Po prenovi mestne tržnice je bil kip, ki ga 
je izdelala akademska kiparka mag. Metka Zupanič, premak-
njen v neposredno bližino hiše na Slomškovi ulici 14.
Ob letošnji izvedbi redne letne skupščine ZDGM je delegaci-
ja položila cvetje ob spomeniku generala Rudolfa Maistra na 
Ptuju. Ob predsedniku, dr. Štefanu Čelanu in članih uprav-
nega odbora društva general Maister Ptuj, Majda Goznik, 

Silva Razlag, Franci Hliš so se polaganja cvetja udeležili še 
predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec in generalni 
sekretar ZDGM Rudolf Pfajfar.
 
/KULTURNI PROGRAM UČENCEV 
GLASBENE ŠOLE KAROL PAHOR PTUJ
Glasbeni nastop je izvedla učenka Blažka Brlek iz 6. razreda 
pod mentorstvom Marjete Babić.
Glasbeni program: Slo venska ljudska: Na oknu glej, Alojz 
Slak: V dolini tihi, Slovenska ljudska: Židana marela.

Predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev 
Šerbec ob spremljanju himne ZDGM

Častni gostje in delegati ob 
spremljanju himne ZDGM

Delegati ob spremljanju 
vsebin skupščine ZDGM

Mlada harmonikašica Blažka Brlek
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/POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNICE ZDGM
Ob uvodnem pozdravu vseh častnih gostov in 
delegatk ter delegatov skupščine ZDGM je pred-
sednica spregovorila o sami izvedbi skupščine 
in pomenu tovrstnega druženja. Dotaknila se je 
trenutne krize, ki jo svet in še lasti ukrajinski na-
rod doživlja ob nerazumni vojaški agresiji s strani 
Rusije. Zahvalila se je za požrtvovalno delo članic 
in članov posameznih društev, ki največ pripomo-
rejo k ohranjanju spomina na velikega domoljuba. 
Posebno zahvalo je namenila ptujskemu društvu, 
ki se je tokrat izkazalo kot odličen gostitelj.

/POZDRAVNI NAGOVOR ŽUPANJE 
MESTNE OBČINE PTUJ
Letošnjo skupščino je s svojo navzočnostjo po-
častila tudi županja Mestne občine Ptuj gospa 
Nuška Gajšek, ki je vsem udeležencev zažele-
na dobrodošlico v Mestni občini Ptuj, ki je na 
rodbino Maistrovih še zlasti ponosno. Izrazila 
je hvaležnost vsem, ki ohranjajo spomin in širi-
jo poslanstvo generala Maistra. V podporo tem 
prizadevanjem Mestna občina Ptuj vsako leto iz 
proračuna dodeli del sredstev za delovanje ptu-
jskega društva kar je po oceni županje vredno in 

potrebno podpirati tudi v prihodnje. Udeležence 
skupščine je prijazno povabila, da se čim večkrat 
vrnejo v naše mesto in spoznajo vso bogato 
dediščino, ki se je skozi čas ohranila na naših 
prostorih.
 
/POZDRAVNI NAGOVOR PREDSEDNIKA 
DRUŠTVA GENERAL MAISTER PTUJ
Udeležence tokratne skupščine je v imenu ptu-
jskega društva pozdravil dr. Štefan Čelan, ki je 
prisotne spomnil kako pomembno je, da znamo 
ceniti in spoštovati predvsem tiste naše rojake, 
ki so s svojimi vizionarskimi pogledi in dejanji 
omogočili, da smo Slovenke in Slovenci danes 
narod z lastno kulturo in državo. Ob generalu 
Rudolfu Maistru je spomnil tudi na redovniški 
stan Dominikancev, ki so zaradi svojih smelih 
in vizionarskih dejanj bili preprosto ukinjeni. 
Njihovo stališče, da človek, ki ni pisem in zdrav 
ne more služiti niti bogu, je bilo za takratne obla-
stnike tako nevarno, da so njihov red preprosto 
ukinili. Zato je še kako pomembno, da obstajajo 
ljudje združeni v civilno družbo, ki preko delova-
nja v različnih društvih oblastnikom onemogoča-
jo takšna nespametna početja. /MG

Predsednica 
ZDGM mag. Lučka 
Lazarev Šerbec ob 
vodenju skupščine

Županja Nuška Gjšek 
ob pozdravnem na-

govoru udeležencem 
skupščine ZDGM

Predsednik društva 
general Maister 

Ptuj ob pozdravnem 
nagovoru

Delovno predsedstvo skupščine 
ZDGM na Ptuju
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/DAN RUDOLFA MAISTRA

/NA DRŽAVNI PRAZNIK, DAN RUDOLFA MAISTRA, je dopol-
dan v Predsedniški palači na razmeram prilagojeni način potekal 
dan odprtih vrat. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
v počastitev državnega praznika priredil posebno slovesnost. Kot 
običajno je bila pred Predsedniško palačo postrojena častna straža 
Garde Slovenske vojske.
Predsednik republike je v počastitev državnega praznika nagovoril 
državljanke in državljane, ob tej priložnosti se je predsedniku re-
publike s slavnostnim nagovorom pridružila predsednica ZDGM, 
mag. Lučka Lazarev Šerbec. V slavnostnem govoru je poudarila 
pomen življenja in dediščine generala Rudolfa Maistra kot vojaka, 
pesnika in predvsem domoljuba. Opisala je prizadevanja Zveze za 
ohranjanje spomina na generala Maistra in dejavnosti vanjo včla-
njenih 28 društev širom Slovenije, ki skupaj že več kot dvajset let 
ohranjajo spomin, sporočilnost in poslanstvo generala Maistra. 
»V Maistrovem duhu bi morali svoje delovanje usmeriti v sku-
pne cilje, saj se lahko le s skupnimi močmi zoperstavimo tegobam 
sodobnega časa,« je govor ob prazniku sklenila predsednica Zveze 
društev General Maister.
Predsednik republike je na slovesnost ob prazniku povabil predse-
dnice in predsednike vseh društev, članov Zveze društev General 
Maister ter vodstvo Zveze. Na povabilo predsednika republike se 
je slovesnosti udeležil tudi gospod Borut Maister, vnuk generala 
Rudolfa Maistra. Ob upoštevanju veljavnih ukrepov za omejitev 
širjenja virusa covid-19 so na slovesnosti sodelovali le vnaprej na-
javljeni obiskovalci. /MG

Sprejem pri predsedniku 
republike slovenije
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/govor na sprejemu pri predsedniku, 23. 11. 2021

/OB PRAZNIKIH JE PRAV, da se spomnimo prelomnih trenutkov 
v slovenski zgodovini. General Rudolf Maister je bil človek, ki se 
je v za Slovence pravem zgodovinskem trenutku znašel na pravem 
mestu.
Neizpodbitno je, da danes ne bi imeli slovenske Štajerske, slovenske 
Koroške in slovenskega Prekmurja, če ne bi bilo generala Maistra 
in njegovih borcev za severno mejo. 
Rudolf Maister je po prvi svetovni vojni s sabljo v roki ubranil 
precejšen del slovenskega narodnega ozemlja za Slovenijo, ki se je 
takrat odločila ločiti od Avstrije.
Takšnega veličastnega zgodovinskega dejanja so zmožni samo po-
končni in zavedni ljudje. 
In zaradi česa je njegovo dejanje pomembno? Predvsem zaradi dvo-
jega: prvič zaradi Maistrovega pogumnega nastopa proti nasprot-
nikom slovenske narodne emancipacije novembra in decembra 
1918 in v naslednjih mesecih leta 1919, in drugič, da je Maribor 
in štajersko Podravje, posledično pa tudi Prekmurje, zagotovil za 
narodno matico.
Ob razpadu Avstro Ogrske monarhije, v viharju 1. svetovne vojne, je 
Rudolf Maister svoje vojaške izkušnje in domoljubne želje usmeril 
v uresničitev priložnosti za nastanek slovenske nacionalne države. 
Kakšna osebnost je bil Rudolf Maister ? Nikakor ni bil samo vojak. 
Bil je vsestranska osebnost. Globoko v svoji notranjosti je bil ume-
tniška duša, pesnik, športnik, ljubitelj glasbe in priložnostni slikar 
ter tudi bibliofil.
Ni pomembno le, da ohranimo zgodovinski spomin, ampak je po-
memben tudi zgled, kaj zmore odločnost in pogum posameznika 
oz. skupine ljudi.
»Vojak ni vajen le čakati. Če ne napade v pravem trenutku, lah-
ko vse zgubi. Zakaj čutim, da je zdaj pravi trenutek, se vpraša. 
Mogoče danes. Vojak sem in moram nekaj narediti. Za mladostne 
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sanje, zvezdo Severnico, za Slovence. Ali pa sem prenapet 
blaznež? Mladi fantje smo sanjali svobodno Slovenijo…« 
tako je zapisal in opisal nekatere zgodovinske iztočnice Tone 
Partljič v črticah o Rudolfu Maistru, ki so povezane z velikim 
slovenskim domoljubom, generalom Rudolfom Maistrom. 
General Rudolf Maister je z odločnim dejanjem dokončno 
utrdil narodno-politično in državno mejo tam, kjer jo je škof 
Anton Martin Slomšek zakoličil leta 1859 s prav tako od-
ločnim dejanjem, ko je uspel prestaviti sedež Lavantinske 
škofije v Maribor.
Spoštovani!
Naši predniki so se borili in bili pripravljen žrtvovati svoje 
življenje za slovenstvo, za svobodo, za domače, prijatelje … 
Najmočnejši naboj te borbe je domoljubje. Večkrat se vpraša-
mo: kaj je domoljubje? Je to samo ljubezen do rodne zemlje, 
do sonarodnjakov ali je kaj več? V različnih časovnih obdob-
jih je imel pomen domoljubja različne razlage, a največkrat 
je pomenil ljubezen do domovine, tako ga opredeljuje tudi 
SSKJ2 (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
Beseda domoljubje je v slovenščini razmeroma mlada, 
saj smo jo dobili šele sredi 19. stoletja, slovarsko pa je bila 
zapisana že leta 1851 v Janežičevem slovarju, nato 1860 
v Cigaletovem, kasneje v Pleteršnikovem. Potreba po taki 
slovenski besedi pa je še starejša, saj v 18. stoletju naletimo 
na domalubnik in dober semlak (= zemlak), ki ju Gutsman 
predstavlja kot ustreznico nemški Patriot. 
Zavedanje lastnih korenin, domoljubja, identitete naroda se 
začne pri samemu sebi. Rad imeti narod se začne pri rad 
imeti samega sebe in svoje drage. Besedo domoljubje ses-
tavljata jo dve čudoviti besedi: ljubiti in dom.
Najlepši glagol ljubiti in samostalnik dom. Naj bo dom še 
tako skromen, naj bo življenje še tako trdo in težko, dom je 
le eden. 
Kakšen je odnos med njima, je odvisno od kakovosti tega 
stanja in naših odnosov do domovine in do države. 
Spoštovani!
V Zvezi društev general Maister že več kot dvajset let ohra-
njamo spomin, sporočilnost ter poslanstvo generala Rudolfa 
Maistra.
Slovenske domoljube je 26. julija 1934 presenetila vest, da je 
v Uncu nepričakovano ugasnilo življenje generala Rudolfa 
Maistra. Njegova zadnja pot v Maribor je bila veličastna. 
Pogrebna slovesnost se je začela 28. julija na Glavnem trgu, 
kjer se je zbralo 25.000 ljudi. Poklonili so se narodnemu 
junaku, ki je rešil Maribor pred nemško okupacijo. Takega 
pogreba Maribor ni dočakal, ne prej in ne kasneje. Maistrovo 
krsto so na topovski lafeti pripeljali na pobreško pokopali-
šče in jo položili v eno izmed običajnih skromnih grobnic. 
Nenadna generalova smrt je mestno oblast presenetila do te 
mere, da ni utegnila pravočasno pripraviti nove grobnice, ki 
bi odražala Maistrovo veličino. Je pa bila izrečena obljuba, 
da se bo to kmalu zgodilo. 
Tudi po končani 2. svetovni vojni in v obdobju izgradnje 
socialistične države ni bilo časa in volje, da bi osvoboditelju 
Maribora uredili dostojen grob.
Predlog o potrebi obnove Maistrove grobnice na pokopali-
šču Pobrežje v Mariboru je torej star več kot 80 let. V zad-
njih nekaj letih so bili v različnih krogih podani predlogi 

za bodisi za obnovo oz. premestitev grobnice na novo lo-
kacijo, na Dobravo. Slednji predlog je v javnosti povzročili 
precej razburjenja. V problematiko se je aktivno vključilo 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor 
s podporo Zveze društev general Maister. Domovinsko 
društvo generala Rudolfa Maistra Maribor, ki ga vodi prof. 
Aleš Arih, je skupaj s člani družine Maister našlo ustrezno 
rešitev, in sicer da se grobnica obnovi na obstoječi lokaciji. 
Tako smo vsi skupaj v letošnjem letu pristopili k aktivnos-
tim za obnovo grobnice. Glavni avtor podobe prenovljene 
grobnice je arhitekt lvo Goropevšek, ki je skupaj z družino 
Maister oblikoval idejno zasnovo projekta. Na podlagi le-te 
smo pristopili k pridobivanju ustreznih dovoljenj (pose-
bej spomeniškega varstva). lzdelana je bila tudi finančna 
konstrukcija projekta. Vsi navedeni dokumenti so bili pot-
rebni za pridobitev možnih sofinancerjev obnove. Pri tem 
nam je bil v pomoč tudi status nevladne organizacije, ki 
deluje v javnem interesu na področju obrambe in vojnih 
veteranov, kar nam je omogočilo pridobivanje proračun-
skih sredstev. Med prvimi se je poleg Zveze društev gene-
ral Maister projektu priključilo Ministrstvo za obrambo 
RS. Svoje deleže so prispevali tudi člani družine Maister, 
Domovinsko društvo general Maister Maribor ter Mestna 
občina Maribor. V projektu, ki je bil zaključen v sredo, 17. 
11. 2021, so poleg arhitekta lva Goropevška kot izvajalci 
sodelovali Kamnoseštvo Kimovec, kipar Marjan Drev in 
Livarna umetnin Kamšek.
Vsi skupaj smo opravili častno domoljubno dejanje in nalogo, 
ter se na ta način poklonili velikemu Slovencu.
Spoštovani! 
Ob koncu še razmišljanje o tem: 
kako bi general Maister danes gledal na našo državo. Kaj bi 
si želel za Slovence 30 let po ustanovitvi lastne države? 
Danes različni politični interesi ter sebičnost, egoizem, indi-
vidualizem posameznikov velikokrat dajejo vtis, kot da naša 
mlada država ne ve, kaj in kam bi sama s seboj. Maister se je 
s svojimi pogumnimi dejanji zavzemal za dostojanstvo vseh, 
ne le nekaterih. V zapisih iz Beograda je zapisano, da je bil 
general Maister zelo odprtega karakterja, temperamenten, 
čustven, zelo pozoren do starejših in velik domoljub. Svoje 
delovanje je gradil na spoštovanju do sočloveka, njegove 
identitete.
Domoljubje je prepleteno je s poznavanjem preteklosti, ana-
lizo sedanjosti in navdihom za prihodnost. In predvsem pri 
oblikovanju osebnega odnosa do domoljubja, dokazujemo, 
da je domoljubje, vezano na zemljepisno lego domovine, 
ožje, domoljubje, vezano na skupnost, pa širše.
 Slovenija se je na začetku 21. stoletja znašla v mogočnih 
tokovih svetovne globalizacije, 
Maister bi se zavedal, da je za slovenski narod bistvenega 
pomena, da ohrani skupno jedro, ki povezuje vse sloje ljudi, 
da vsem omogoča aktivno življenje, v vsej njegovi polnosti. 
Enotnost in medsebojno spoštovanje lahko ustvari pozitivno 
energijo, ki bo reševala vprašanja prihodnosti,
V Maistrovem duhu bi morali svoje delovanje usmeriti v sku-
pne cilje, saj se lahko le s skupnimi močmi zoperstavimo 
tegobam sodobnega časa. 
Čestitke ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra /MG
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/TUDI LETOŠNJE LETO SMO 23. november, državni praznik dan 
Rudolfa Maistra, obeležili na drugačen način kot običajno, a ven-
darle nič manj s ponosom in spoštovanjem do dejanj generala 
Maistra in njegovih borcev. Glede na epidemiološko situacijo in 
navodila ter priporočila pristojnih institucij žal nismo mogli izpe-
ljati osrednje slovesnosti na način, da bi si jo ogledala širša javnost, 
a smo v sodelovanju z Zavodom za kulturo Kamnik in s pomoč-
jo video prenosa zaznamovali ta pomembni dan za Kamničanke 
in Kamničane, za Slovenke in Slovence. Na Trgu talcev smo pri 
Maistrovem spomeniku in spominskem obeležju njegovih borcev 
sprva položili cvetje, nato pa v samostanu Mekinje podelili spo-
minska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti 
in veličine generala Maistra. Tam sta zbrane pozdravila gostitelj 
slovesnosti, župan Matej Slapar, in slavnostni govornik, načelnik 
Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš. 
Z zavedanjem o pogumnih dejanjih, ki so tako zelo zaznamovala 
slovensko zgodovino, in z mislijo na veličino našega kamniškega 
rojaka, se je sprva na Trgu talcev odvijalo polaganje cvetja k spome-
niku generala Rudolfa Maistra – Vojanova in spominskem obeležju 
njegovih borcev s kamniškega. Cvetje je k spomeniku položil župan 

/DAN RUDOLFA MAISTRA

Slovesnost 
ob državnem prazniku

/ Povzeto po https://www.kamnik.si/novice/Slovesnost-ob-drzavnem-prazniku-dnevu-Rudolfa-Maistra-
23-11-2021?fbclid=IwAR3Sb0E2n8DcCCQ9aHj_aZfjNOMsP4NclXm9aOpvpvUN5WTQFFunUCZ5pPQ 

Foto: Klemen Brumec
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Matej Slapar skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajorjem Robertom Glavašem in predsedni-
kom Društva General Maister Kamnik Joškom Berlecem. 
Dogodku so posebno noto dodale zastavonoše veteranskih in 
domoljubnih organizacij Občine Kamnik, v sestavi Društva 
general Maister Kamnik, Združenja borcev za vrednote 
NOB Kamnik, Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Kamnik   –  Komenda , 
Združenja slovenskih ča-
stnikov Kamnik – Komenda 
in Policijskega veteran-
skega društva Sever – od-
bor Kamnik, Častna enota 
Slovenske vojske in kvartet 
Orkestra Slovenske vojske.
V samostanu Mekinje je 
sledila osrednja slovesnost 
s podelitvijo spominskih 
priznanj za zasluge pri 
ohranjanju spomina, sporo-
čilnosti in veličine generala 
Rudolfa Maistra. Poleg žu-
pana Mateja Slaparja in slavnostnega govornika, načelni-
ka Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta 
Glavaša, so dogodku prisostvovali podžupana Bogdan 
Pogačar in Aleksander Uršič, podžupanja Mestne občine 
Maribor Alenka Iskra, občinske svetnice in svetniki, pred-
sednica Zveze društev General Maister mag. Lučka Lazarev 

Šerbec skupaj s predsedniki in predstavniki domoljubnih in 
veteranskih organizacij Občine Kamnik ter današnji dobi-
tniki Maistrovih priznanj.
Obiskovalke in obiskovalce, gledalke in gledalce, ki so sprva 
prisluhnili Zdravljici in pesmi Slovenec sem, je pozdravil 
gostitelj slovesnosti župan Matej Slapar, ki je med dru-

gim dejal: »S ponosom in 
spoštovanjem do dejanj 
našega rojaka, generala 
Rudolfa Maistra in njego-
vih borcev, vas lepo pozd-
ravljam na slovesnosti 
ob današnjem državnem 
prazniku. Neomajna bor-
benost in pogum osvobodi-
telja slovenske severovzho-
dne meje sta zaslužna, da 
se na območju slovenske 
Štajerske in Koroške še da-
nes sliši slovenska beseda. 
Brez Maistrove odločnosti 
in narodne zavednosti bi 
se zgodovina naše države 

pisala povsem drugače, površina naše države bi bila ve-
liko manjša. Dejanja brezkompromisnega vizionarja nas 
učijo, kako pomembno je, da smo kot narod nerazdvojeni 
ter verjamemo v cilje, ki smo si jih zadali. Za okrepitev 
narodne zavesti je pomembno, da smo enotni. Ravno sedaj 
je čas, ko je še posebej pomembno, da s svojo složnostjo 
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dokažemo, da smo sposobni negovati medsebojno razume-
vanje in strpnost. Pri bistvenih vprašanjih glede razvoja in 
obstoja naroda bodimo torej vedno enotni, še posebej ko gre 
za ohranjanje našega ozemlja, jezika in kulture naroda. 
Svojo naprednost in razvojnost bomo lahko le s sodelova-
njem ponesli širom naših meja. Rojstno mesto Kamnik se 
je generalu Maistru večkrat poklonilo. V duhu ohranjanja 
njegovih zaslug je bil na Trgu talcev že leta 1970 postav-
ljen spomenik. Prvi na Slovenskem, ki je posvečen generalu 
Maistru in njemu v čast. Poleg Društva General Maister 
Kamnik sporočilnost generala Maistra na številne mlajše 
generacije prenaša tudi naš Medobčinski muzej Kamnik, ki 
je letos skupaj s 15 slovenskimi muzeji, arhivi, knjižnicami, 
in ob izrednem deležu družine Maister, pripravil spletno 
predstavitev Rudolfa Maistra z nazivom Spletna Maistrova 
pot. Maistrova vojaška vloga in tudi njegovo umetniško 
ustvarjanje ter kulturno delovanje je dokaz, da je kultura 
odraz našega naroda in pomemben vidik naše identitete. 
Tudi v nadaljevanju slovesnosti bomo prisluhnili kamniški 
kulturi in ponosni smo, da Kamnik premore številne kultur-
nike, ki dajejo našemu kraju poseben pečat, kot je poseben 
pečat Sloveniji, naši domovini, pustil naš general Rudolf 
Maister – Vojanov. Iskrene čestitke ob državnem prazni-
ku, dnevu Rudolfa Maistra in srečno Kamnik - Maistrovo 
mesto.«
Slavnostni govornik, načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
generalmajor Robert Glavaš, pa je zbranim namenil nasled-
nje misli: »Danes je pomemben državni praznik, dan Rudolfa 
Maistra, ki ga tokrat praznujemo sredi trajajoče in v zadnjem 

času posebej poostrene zdravstvene krize. Ko sem bil na-
zadnje tukaj, sicer v drugačni vlogi, so bile razmere glede 
tega bolj prijazne. Zavedam se, da bi se v drugačnih okoliš-
činah tu zbralo veliko več krajanov in drugih gostov, a nam 
zdravstvena situacija ne dopušča druženja v večjem številu. 
General Rudolf Maister je nedvomno pomembna osebnost 
v slovenski zgodovini in sodi v prve vrste tistih pogumnih 
in klenih Slovencev, ki so prispevali k temu, da je naš narod 
obstal in se razvijal ter na zadnje tudi izbojeval lastno državo. 
Prav Rudolf Maister je bil navdih Slovenske vojske v času 
osamosvajanja. Predvsem vam v Kamniku gre zahvala, da 
se spomin na tega velikega Slovenca in Kamničana ohranja 
ves ta čas.
Od leta 1924 ste za njegovo prepoznavnost v vašem kraju 
naredili veliko, naj omenim samo nekatere: postal je častni 
občan, središče mesta krasi njegov spomenik, izobraževal-
ne ustanove nosijo njegovo ime. Vse pohvale in čast, ker 
ste obnovili njegovo rojstno hišo in uredili prvi samostojni 
muzej na Slovenskem, s stalno razstavo, posvečeno Rudolfu 
Maistru. Skratka, Rudolf Maister je v Kamniku prisoten na 
vsakem koraku. Z leti je v Sloveniji vedno več obeležij, kipov 
in drugih načinov spominjanja nanj. Tudi pred Ministrstvom 
za obrambo in Generalštabom Slovenske vojske imamo nje-
gov spomenik. Strumen, ponosen general zre v daljavo in nas 
dnevno spominja, da smo Slovenci vedno bili in smo tudi vo-
jaki. Zgledni vojaki. Res je, da je naša država relativno mlada 
z vidika njene državnosti, a Slovenci smo na tej grudi prisotni 
že zelo dolgo. V vsem tem času smo Slovenci večinoma bili 
bitke drugih - raznih cesarstev, imperijev in zavojevalcev. Od 
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obdobja zedinjene Slovenije naprej pa smo se 
začeli zavedati, da je potrebo biti bitke tudi 
zase. Zadnja, v letu 1991, je bila tako povsem 
naša, za našo samostojnost, neodvisnost in 
suverenost. Prvo veliko bitko za Slovenijo je 
izbojeval prav Rudolf Maister. Zanimivo je, 
da se je mladi Rudolf že pri 18 letih odločil za 
vojaški poklic. Na to odločitev so zagotovo 
vplivale neugodne finančne razmere doma 
in vojaške pripovedi njegovega strica. Vemo, 
da sta ga najbolj navdušila za tako življenj-
sko pot tovariša, ki sta se vpisala v kadetnico 
eno leto pred njim. Kar se osebnosti tiče, pa 
je general Maister zagotovo 
vzgled odličnega vojaka in 
voditelja tudi za današnje 
čase.
Moram reči, da je njegova 
vsestranska in zelo izrazita 
osebnost magnet, ki vedno 
znova privlači. Slovenci ima-
mo v svoji zgodovini kar ne-
kaj eminentnih osebnosti, ki 
so bile tudi ali pa predvsem 
vojaki. Naj omenim samo 
dva. Eden takih je baron 
Jurij Vega, ki je bil matema-
tik, fizik, geodet, še marsikaj 
vmes, predvsem pa topniški 
častnik. Na konkretnih primerih po bojiščih širom Evrope 
je preizkušal svoje matematične izračune in tablice. Baron 
Andrej Komel, plemeniti sočebran, je bil organist, vzgoji-
telj in pisatelj, predvsem pa vojak. Napisal je prva vojaška 
dela v slovenščini in tako pomagal mnogim slovenskim vo-
jakom pri njihovi vojaški karieri v avstro-ogrski vojski. Tako 
je mimogrede nastala slovenska vojaška terminologija, ki je 
omogočila razvoj vojaške stroke v tujejezični vojski. Veliko 
izrazov, ki jih je prvič zapisal po slovensko prav on, uporab-
ljamo še danes.
Tisto, kar nas posebej povezuje in navdušuje pri generalu 
Maistru, je ravno dejanje, ki ga je izvedel na današnji dan. 23. 
novembra leta 1918 je Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil 
nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dejanjem pa je 
k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in 
govornega območja Štajerske in Koroške. Takratne politične 
odločitve niso podprle njegovega velikega uspeha. Ravno to 
napotuje na pomembnost imeti svojo državo in svojo vojsko. 
Imeti svojo vojsko pomeni biti vedno pripravljen na vse in 
se boriti za vsako ped zemlje in za vsakega posameznika. 
Slovenska samostojnost, neodvisnost in suverenost imajo 
korenine tudi v tem Maistrovem dejanju.
V Slovenski vojski nadaljujemo tradicijo generala Maistra. 
Pomeni nam vzor kot vojak, športnik, voditelj in ljubitelj li-
terarne umetnosti. V času opravljanja vojaške službe je bil po 
mnogih slovenskih krajih in svoje domoljubje je najbolj izra-
zil v prelomnih trenutkih. Imeti svojo vojsko, ki je sposobna 
obraniti domovino, pa ni samo po sebi umevno. Da bi bili 
pripravljeni delovati v krizi in vojni, se moramo pripravljati 

v miru. Biti moramo ustrezno opremljeni in 
usposobljeni ter motivirani. Naše pripadni-
ce in pripadniki Slovenske vojske so prisotni 
na več lokacijah doma in v tujini. Redno se 
usposabljamo in pripravljamo za temeljne 
vojaške naloge, pa tudi za mnogo drugih, 
kadar nas potrebuje domovina, Evropska 
unija ali pa naši zavezniki v mednarodnih 
varnostnih organizacijah. Naša najnovejša 
dodatna naloga je pomagati v bolnišnicah 
v boju proti COVID-u. S svojo opremo, ose-
bjem in znanjem Slovenska vojska vedno 
stoji ob strani slovenski državi. Tako kot 

v času Rudolfa Maistra je 
tudi danes pomembno, da se 
družba zaveda odgovornosti 
za skupno varnost in podpo-
ro lastni vojski. V zadnjem 
času je bilo sprejetih kar 
nekaj ukrepov, ki so v veliko 
pomoč Slovenski vojski. Teh 
ukrepov smo seveda veseli, 
saj nam omogočajo opremi-
ti in usposobiti Slovensko 
vojsko na ustreznem nivoju. 
Spoštovani, iskrene čestitke 
ob prazniku, dnevu generala 
Rudolfa Maistra. Hvala, ker 
tako uspešno in vztrajno ne-

gujete spomin nanj in na njegove dosežke. Vaš someščan in 
naš Rudolf Maister je z zlatimi črkami zapisan v slovenski 
zgodovini, zato njegova dejanja ne bodo nikoli pozabljena. 
Srečno in zdravo vsem ter še enkrat hvala za vabilo.«
Občina Kamnik, Zveza društev general Maister in Mestna 
občina Maribor so se v letu 2017 s podpisom listine tripar-
titnega sporazuma dogovorile o skupnem podeljevanju spo-
minskega priznanja generala Rudolfa Maistra. Tako so župan 
Matej Slapar, podžupanja Mestne občine Maribor Alenka 
Iskra in predsednica Zveze društev »GENERAL MAISTER« 
mag. Lučka Lazarev Šerbec v nadaljevanju podelili priznanja 
za večletno delo oziroma za izjemne zasluge pri ohranjanju 
spomina, sporočilnosti ter veličine generala Rudolfa Maistra, 
ki so jih prejeli:
Gimnazija Ravne na Koroškem (priznanje je prevzel rav-
natelj Dragomir Benko) za aktivno in požrtvovalno delo pri 
utrjevanju domoljubja in prenašanju sporočilnosti Franja 
Malgaja, generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za se-
verno mejo med gimnazijce številnih generacij na Koroškem 
in tudi širše, mag. Mirko Žmavc za pomemben prispevek 
k utrjevanju domoljubja in domovinske pripadnosti ter ohra-
njanju spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove spo-
ročilnosti pri mladem rodu in širše.
Prostor atrija samostana Mekinje so že pred slovesnostjo 
napolnili zvoki Mestne godbe Kamnik pod taktirko Martina 
Dukariča in lepa slovenska beseda Lane Bučevec. V dvorani 
pa nam je spregovorila kamniška kultura v izvedbi Ane in 
Tomaža Plahutnika, Primoža Steleta in Lane Bučevec. Vezna 
beseda je pripadala Tonetu Ftičarju. /MG
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/DAN RUDOLFA MAISTRA

/POLAGANJE VENCEV PRED SPOMENIK GENERALA MAISTRA 
PRED ZGRADBO MORS IN TRGU OF V LJUBLJANI

Ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra smo skupaj s predstavniki 
Ministrstva za obrambo RS, Koordinacije domoljubnih in veteranskih 
organizacij Slovenije in Mestne občine Ljubljana položili vence pred 

spomenikom generala Maistra pred zgradbo MORS v Ljubljani.
Vence smo položili tudi pred Maistrovim spomenikom na Trgu OF v Ljubljani.



16 /MAISTROV GLAS_2022/1_www.zvezadgm.si

/23. MAREC 2022/ Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor se je na povabilo 
Društva general Maister Ljubljana udeležil 
obeležitve rojstnega dne Rudolfa Maistra. 
Predsednik republike je imel ob tej prilož-
nosti govor, nato pa je k spomeniku generala 
Rudolfa Maistra v Ljubljani tradicionalno po-
ložil venec.
Med drugim je v govoru predsednik Pahor de-
jal, da pred spomenikom generala ne častimo 
vojne, temveč častimo mir. Pozval je k pre-
kinitvi ognja v Ukrajini, mirnemu reševanju 
spora, k dialogu, saj lahko le v miru ustvarjamo 
svobodni. Spomnil je, da je evropska ideja, ide-
ja o povezovanju, strpnosti, solidarnost, spravi 
in sodelovanju tista, ki nam zagotavlja mir že 
skoraj 80 let.

Zbrane sta nagovorila tudi Dušan Vodeb, 
predsednik Društva general Maister Ljubljana, 
in Dejan Crnek, podžupan Mestne obči-
ne Ljubljana. Kulturni program so posebej 
za to priložnost pripravili otroci iz Vrtca 
Vodmat, osnovnošolci Osnovne šole Dravlje 
in Osnovne šole Šentvid, dijaki Srednje uprav-
no administrativne šole Ljubljana in člani 
študentske sekcije Društva General Maister 
Ljubljana. General Rudolf Maister Vojanov 
se je rodil 29. marca 1874. Predsednik Pahor 
obletnico njegovega rojstva vsako leto počasti 
s položitvijo venca k spomeniku v Ljubljani. 
Urad predsednika republike v počastitev dr-
žavnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, 
v Predsedniški palači vsako leto pripravi tudi 
dan odprtih vrat. /MG

/LJUBLJANA

Obeleževanje 
rojstnega dneva 

generala Rudolfa Maistra
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/MARIBOR

/29. MARCA 1874 SE JE RODIL slovenski pesnik, 
general in borec za severno mejo, Rudolf Maister. 
Mestna občina Maribor se mu vsako leto skupaj z 

Vojašnico Generala Maistra, Domovinskim društvo 
generala Rudolfa Maistra Maribor ter Zvezo 
društev general Maister pokloni z vencem.

Polaganje venca

Poklon predstavnikov MO 
Maribor, Vojašnice Generala 

Maistra, predsednika DDGRM 
Maribor in predsedniceZDGM

Častna stražaŽupan MO Maribor 
Aleksander Saša 

Arsenovič
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/NA ROJSTNI DAN generala Rudolfa Maistra je v 
Kamniku potekala slovesnost s polaganjem vencev pred 

spomenikom generala Maistra na Trgu talcev. Slavnostni 
govornik je bil minister za obrambo Matej Tonin.

V večernih urah je potekala slovesnost 
tudi v Kulturnem domu Kamnik.

/KAMNIK
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/V PRVI SVETOVNI VOJNI NA OBMOČJU OKRAJEV Radgona 
in Gornja Radgona ni bilo vojaških spopadov, oba okraja sta bila 
v bistvu vojaško zaledje. Mesto Radgona/Radkersburg z okolico je 
imelo zaradi nameščenega številnega vojaštva (npr. 97. pešpolk) in 
civilnih beguncev številne težave, ki jih je vojaška in mestna oblast 
morala reševati1. V maju 1918 je izbruhnil v Radgoni vojaški upor 
v omenjenem 97. pešpolku, bilo je ustreljenih 8 upornikov, poko-
pani pa so bili na pokopališču v Radgoni. Ob razpadanju Avstro-
Ogrske monarhije v oktobru in novembru 1918 so se na Spodnjem 
Štajerskem začeli vojaški in diplomatski boji za meje novonastale 
države Slovencev, Hrvatov in Srbov, še posebej pa po 1. 12. 1918, ko 
je bila združitev te s kraljevino Srbijo v Kraljevino SHS (Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev).
Po zasedbi Radgone (1. december 1918), ki jo je izvedla 6. stotnija 
vojakov generala Rudolfa Maistra, akciji Johanna Mikla (3. ali 4. 
februar 1919) in sklenitvi t. i. Mariborskega sporazuma2, je začel 
aprila 1919 izhajati v Radgoni časopis Murska straža, tiskan v slov-
enskem jeziku.
Prva številka je izšla 19. aprila 1919, stala je 20 vinarjev in bila 

1 Marie-Theres Zangger, Auszüge aus der »Kriegschronik« Karl Freybergers, 
Krieg, fern der Front, Feldbach 2015, str.213-251,

2 Ivan Rihtarič, Boji za Radgono 1918/1919, Glasilo 1995/1,str. 33-39 

/mag. ddr. IVAN RIHTARIČ

ČASOPIS 
MURSKA STRAŽA 

in dogodki 
v Radgoni/Radkersburg 
(april – september 1919)

/MG
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v naslovu podnaslovljena kot »Glasilo obmejnih Slovencev«. 
Uredništvo in uprava sta bili v Gornji Radgoni, na Gornjem 
Grisu, št. 8 (sedaj Jurkovičeva ulica), od 3. številke pa 
v Radgoni, Murska ulica, št.184. S 13. številko je imelo 
uredništvo že tudi telefon št. 31. Časopis je izhajal na štirih 
straneh, izdajala ga je Tiskovna zadruga v Radgoni; odgov-
orni urednik je bil Franc Jerebič, tiskala pa ga je tiskarna F. 
Semlitsch v Radgoni. Časopis je izhajal ob sobotah zjutraj 
in je stal, napovedano, do konca leta 1919 s poštnino vred 
8 kron, za pol leta 5 kron ter četrt leta 2,5 kroni. Cena oglasov, 
ki so bili praviloma na zadnji strani, je bila 40 vinarjev za 
štiristolpno petit vrsto besedila3.
Ob prvem izidu je časopis napovedal svoj osnovni namen: 
»že to ime pove polovico našega programa ….. Hočemo 
zastopati koristi obmurskih Slovencev, Murskega polja, 
vzhodnih Slovenskih goric, našega Prekmurja« ter da »Proti 
poštenim Nemcem nimamo ničesar. Ne bomo pa trpeli lju-
di, ki se sramujejo svojega jezika, ki zatajijo svojo mater« 4.
Že v prvi številki je časopis poročal, da ima informacijo o dr. 
Slaviča, članu jugoslovanske delegacije na Mirovni konfer-
enci v Parizu, da »... so naše severne meje določene. Dosegli 
smo vse, kar smo zahtevali: Sv. Gothard, Lendavo, Radgono, 
Maribor, Celovec pripadajo nam« in »da je Radgono in 
Radence še obiskala francoska komisija, v spremstvu gener-
ala Maistra, ter zatrdila v privatnem pogovoru, da Radgon 
je in ostane naša «5.
Časopis je bil poln domoljubnih misli: »vstajenja dan,… 
svoboda…. In vaša zemlja bo biser Jugoslavije… Ali veste, 
kako je ljubiti svoj narod in materni jezik ?...«6.
Bralce je časopis obvestil o režimu potovanj po krajih, ki 
so zasedeni od jugoslovanske vojske, o potovanju znotraj 
in izven nevtralnega območja (npr. Apače, Črnci, Lutverci, 
Segovci, Žepovci) ter v in izven zasedenega ozemlja (npr. 
Plitvički Vrh, Plitvica, Lomanoše, Lokavec, Nasova, Zg. 
Ščavnica, itd.).
/… /
Poseben režim potovanj je veljal za vasi Potrna, Dedonci, 
Žetenci, Zenkovci, Slovenska Gorca, Farovci in Hummers-
dorf – zadostovala je občinska izkaznica.
Železniški promet Radgona – Špilje je bil konec aprila zaradi 
»drznih nemških napadov začasno ukinjen, saj so razmere 
na jugoslovansko-nemški meji postajale vse težavnejše« ter 
je list obvestil bralce, »da dr. Kamnikar si še vedno ne upa 
v Radgono po februarskih dogodkih«7.
V Radgoni in Radgonskem kotu se je nadaljevala slove-
nizacija, bil je ustanovljen tudi Orel, narodnoobrambno 
telovadno društvo; vključili so se predvsem mladi iz Žetinec 
in Dedonec. Za predsednika je bil izvoljen dr. Šreiber iz 
Žetinec, Telovadbo je začasno vodil Šifrer, železniški urad-
nik iz Radgone8.

3 Murska straža, Glasilo obmejnih Slovencev, Radgona, štev. 1 /1919 
(19 april 1919) (v nadaljevanju: MS)

4 MS 1/1919 ; Kaj hočemo.
5 MS 1/1919 (19.4.1919); Najnovejša poročila
6 MS 1/1919 (19.4.1919); Vstajenja dan
7 MS 2/1919 (26.4.1919); Najnovejša poročila in Dr. Kamnikar
8 MS 2/1919 (26.4.1919); »Orel« v Radgoni

 V Dedoncih je bil 25. aprila zvečer na svojem domu z ročno 
bombo ubit posestnik Matija Pinterič. Bil je leta 1911 usta-
novitelj Slovenskega katoliškega izobraževalnega društva in 
njegov prvi predsednik, leta 1914 so ga preganjali kot srbofila, 
»…Nemci so mu žugali, da, ko bo Radgona nemška, ga 
bodo prvega ubili in mu zažgali hišo…«, pokopan je bil 28. 
aprila na pokopališču v Gornji Radgoni/Ober Radkersburg«. 
Časopis je za njegovo smrt okrivil »hujskače Kamnikarjeve 
šole«9.
 Samokritično se je časopis obregnil ob številne gostilne in 
javne prostore, tudi slovenske, da še v njihovih prostorih ved-
no visi slika bivšega cesarja Franca Jožefa, a da bi pa morala 
viseti slika jugoslovanskega kraljevega regenta Aleksandra. 
Z 3. številko Murske straže je urednikovanje prevzel Božidar 
Borko, uredništvo in uprava pa sta imeli sedež v Murski ulici, 
št. 184 (uradne ure vsak dan od 10-12. ure)10.
/… /
Preskrbo prebivalstva v zasedenem ozemlju z živili v bivšem 
okrajnem glavarstvu Radgona je prevzel novoustanovl-
jeni konzorcij (sestava: 12 oseb – zastopniki radgonskih 
Slovencev, uradništva in okoliških kmetov). Od slovenske 
deželne vlade v Ljubljani se je zahtevalo živila, ki bi jih de-
lili na podlagi razdeljenih legitimacij za okoli 10.000 ljudi 
v 27. zasedenih občinah (mesto Radgona Potrna, Žetenci, 
Dedonci, Zenkovci, Slov. Gorca, Stara vas, Nova vas, Dražen 
Vrh, Podgrad, Farovci, Hummersdorf, Lomanoši, Plitvički 
Vrh, Ščavnica, Rožengrunt, Grabe, Lokavci, Vratji Vrh, Trate, 
Velka, Gornja Velka in Sladki Vrh11.
Slovenski značaj mesta Radgone je časopis podkrepil z obja-
vo priimkov družin, »od kolodvora po Dolgi ulici: ...mimo 
žida pridemo do trgovca Kollerja (Kolar), zraven biva 
usnjar Sirec, pred njim gostilničar Titan, potem gostil-
ničarja Bokan in Vogler (Voglar), posestnik Mir z begun-
cem dr. Kamnikarjem, župan Kodelitsch (v starih knjigah 
le Kodolič), Oger Uray, dalje Kuzmič ali Kuczmitsch, 
Strascheck (Strašek), Kovačič, Gomzi, Razlak, Wambara, 
Snetivy, Vanouš, ogrska Slovenca Obal in Pentek, očeslavs-
ki Kramberger, firma Kerschischnig, trgovina s papirjem 
Sedlak, nasproti hiša bivše slovenske učiteljice Epih, po-
tem Osojnik, Majcen, Simonič, Horvat, Vogrinčič, Šošterič, 
Huallenz (Kvalenz) in Werbowetz (Verbovec iz Mote), obrt-
niki Gerschack, Haložan, Postružnik, Klenovšek, Rožman, 
itd. pa še v mestu npr. šolska ravnatelja Sokol in Nedok, pa 
Čeha Wazac in Rezac in iz kranjskega priseljeni Žnideršič 
in Sedlak…«12.
 /nadaljevanje sledi/

9 MS 3/1919 (3.5.1919); + Matija Pinterič, rojen 1.8.1852 v Dedoncih, 
zapustil vdovo in dve hčeri

10 MS 3/1919 (3.5.1919); Uredništvo »Murske straže«; Ivan Rihtarič, 
Inserati v prvem obdobju urednikovanja Božidarja Borka, Glasilo 
1996/III/2, str. 44-48 

11 MS 4/1919 (10. 5.1919); Preskrba zasedenega ozemlja z živili
12 MS 4/1919 (10.5.1919); Kako prebivalstvo ima mesto Radgona



Andraž Babšek, avtor romana »Junak« in Aleš Arih, predsednik 
Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor.
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/ROMAN

NAKLJUČJE JE HOTELO, DA SEM SREČAL znanega mari-
borskega kulturnika in menedžerja Dušana Hedla. Imel sem 
občutek, da je bil najinega srečanja vesel, saj je takoj začel zani-
miv pogovor o generalu Maistru. Vedel je namreč, da se dolga 
leta ukvarjam z njim in z njegovimi borci in da še vedno vodim 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor.
Pohvalil se je z zgodovinskim romanom Junak, ki ga je na-
pisal komaj petnajstletni dijak Andraž Babšek in zanj prejel 
prvo nagrado natečaja Novi roman (Kulturni center Maribor, 
2021). Že naslednji dan mi ga je poslal v elektronski obliki in 
me prosil, da ga preberem. Prebral sem ga brez oddiha, saj me 
je njegova vsebina zelo prevzela. Preprosto nisem mogel ver-
jeti, da lahko tako mlad fant ustvari zgodbo, ki temelji na zgo-
dovinskih dogodkih v času velike vojne in po njej, predvsem 
v času generala Maistra. Opisuje dogodke med 30. marcem 
1918 in 30. septembrom 1919. Dogajanje je opisano z različnih 
perspektiv, predvsem s perspektiv Alojza Derganca, Josipine 
Lončar in Janija Sušnika, ki so avtorjeve izmišljene osebe. 
V pogovoru z mladim avtorjem me je zanimalo, kaj ga je na-
vedlo na idejo, da bo junak njegovega romana general Rudolf 
Maister. Odgovoril mi je takole: »Razmišljal sem o svojih ide-
jah, ki bi jih rad spravil na papir. Seveda sem izbral generala 
Maistra. Nato sem začel raziskovati o njem, veličastnem ge-
neralu Maistru. Neskončno so me prevzeli njegova odločnost, 
njegova briljantnost in domoljubje, ki ga je čutil do svoje do-
movine Slovenije. Prepričan sem, da je s svojim delovanjem 
ključno pripomogel k razvoju našega naroda.« 
Res je, skozi ves roman se prepletata domoljubje in pripadnost 
slovenskemu narodu. Lepo bi bilo, če bi vsaj del tega prenesli 
v naše šole med učence in učitelje. Mnogi namreč sprejemajo 
tezo, da je danes domoljubje romantična nostalgija in da ga bo 
prej ali slej nadomestil kapital. Upam, da se to ne bo zgodilo, 
saj mladi romanopisec sporoča: »Živimo v dobi, ko se bo naš 

narod preporodil in bomo končno začeli ceniti svojo pretek-
lost.« Prav za slednje si prizadevamo tudi v našem društvu. 
Zato menim, da je roman Junak svetilka, ki nas vodi v razisko-
vanje naše preteklosti in razsvetljuje pot v prihodnost. Brez 
pretiravanja trdim, da smo z romanom Junak dobili še enega 
junaka – zavednega Slovenca Andraža Babška.

/ALEŠ ARIH
 

/PRIHAJA ROMAN O GENERALU RUDOLFU MAISTRU, KI 
ŽE PRED IZIDOM VZBUJA ZANIMANJE 
Ne zgodi se prav pogosto, da bi se najstnik odzval na ano-
nimnem natečaju kakšne knjižne založbe in bi se zapis iz-
pod njegovih rok po kritični oceni presojevalcev zmagovalno 
odrezal. »Knjižna založba Kulturni center Maribor je lani 
pripravila natečaj za novi roman, podelili smo tri nagrade 
in še eno dodatno. Prvo nagrado je prejelo besedilo romana 
z naslovom »Junak«, za katerega smo nato kar nekaj časa 
nestrpno čakali na odziv avtorja, ker pač ni prav pogosto gledal 
novih sporočil na svoji elektronski pošti. Ko se je odzval, smo 
izvedeli, da je to mladi, tedaj še štirinajstletni pisec Andraž 
Babšek iz Medvod,« je povedal Peter Dobaj, urednik pri knji-
žni založbi Kulturnega centra Maribor.
»Z generalom Maistrom sem se srečal še kot otrok v pred-
šolskem času. Živel in deloval je v razburljivem obdobju. 
Njegova osebnost me je pritegnila in tako sem zgodovinskim 
dejstvom, do katerih sem se dokopal s pomočjo knjig in dru-
gih virov, dodal še nekaj svoje ustvarjalnosti,« dodaja danes 
15-letni devetošolec Andraž. O svojem romanu je prvič jav-
no spregovoril na nedavnem občnem zboru Domovinskega 
društva generala Rudolfa Maistra Maribor. Pri knjižni založbi 
Kulturnega centra Maribor pa so napovedali, da bo roman 
»Junak« izšel še letos, najverjetneje septembra.

/STANE KOCUTAR

JUNAK
Foto: Radio M

aribor/Stane Kocutar
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/KO SMO PRED OSMIMI LETI USTANOVILI Belokranjsko 
društvo general Maister, smo si ustanovni člani društva oblju-
bili, da bomo s svojim delovanjem Slovencem na jugu naše 
države približali življenje, delo in pomen generala Rudolfa 
Mistra. General Maister ni bil »geografsko« tesneje povezan 
z deželico med Kolpo in Gorjanci. Imel pa je zelo pomembne 
povezave in stike s številnimi Belokranjci, ki so aktivno so-
delovali v slovenski Maistrovi vojski v času prevzema oblas-
ti v Mariboru in zasedbi slovenske Štajerske po koncu prve 
svetovne vojne in tudi pri bojih za celotno severno slovensko 
mejo.
Med številnimi Maistrovimi soborci srečamo belokranjske 
častnike, podčastnike in vojake, ki so največkrat neposredno 
s fronte prestopili v enote novo nastale slovenske vojske.
Zgodovina, žal tudi slovenska, pozna vrsto krivic, ki so se 
dogajale naprednim, narodno zavednim in nesebičnim ju-
nakom. Tako general Maister kot njegovi soborci so bili pre-
večkrat spregledani, prezrti in zamolčani in zato premalo 
cenjeni in spoštovani, čeprav so takrat naredili, »kar mož je 
storiti dolžan«.
Med te junake gotovo sodi Belokranjec Jožko Slobodnik, ki 
nam ga v svoji knjigi predstavi Mirjana Furlan.
Knjiga naše članice Mirjane Furlan z naslovom JOŽKO 
SLOBODNIK, MAISTROV BOREC je globok poklon »pre-
danemu sinu svojega naroda«. Izšla je 23. novembra 2021, 
na slovenski državni praznik – dan Rudolfa Maistra. Ob 
tej priložnosti je bila zaradi koronskih ukrepov le manjša 

slovesnost pred rojstno hišo Jožka Slobodnika na Radovici 
pri Metliki.
Avtorica na 140 straneh z vrsto dokumentov in na osnovi 
pričevanj spregovori o življenjski poti Maistrovega topničar-
ja, ognjičarja Jožka Slobodnika. Kot sama navaja v uvodnem 
delu, njena knjiga ni romansiran življenjepis, ampak je izbor 
dokumentarnega gradiva. Pri tem je posebej zanimivo prika-
zan in dokumentiran osebni odnos med Rudolfom Maistrom 
in Jožkom Slobodnikom. V knjigi so dosledno navedeni zgo-
dovinski viri pri navedbi trditev in pri opisovanju pomemb-
nih dogodkov. Furlanova pri pisanju skrbi, da je besedilo 
berljivo, tako da je razumljivo tudi preprostim bralcem. Bolj 
zahtevnim bralcem pa pokaže pot nastajanja knjige.
Člani Belokranjskega društva general Maister smo zelo po-
nosni, da nam je bila zaupana izdaja knjige, s čimer se s svo-
jim skromnim prispevkom globoko priklanjamo našemu be-
lokranjskemu rojaku Jožku Slobodniku in s tem simbolično 
tudi vsem belokranjskim in slovenskim domoljubom, ki so 
s svojimi junaškimi dejanji pomembno pripomogli, da ima-
mo Slovenci svoj dom, domovino in svojo državo.
Naša članica in avtorica knjige Mirjana Furlan navaja, da 
je raziskovanje življenjske poti Jožka Slobodnika njen način 
izražanja domoljubja in aktivnega državljanstva. Knjiga naj 
bi bila spodbuda bralcem, da po svojih močeh poskušajo 
raziskovati zgodovino Maistrovih borcev in tako ohranjati 
spomin na njihova junaška dejanja, ki ne smejo biti nikoli 
pozabljena. /MG

/BDGM METLIKA

/JOŽE MATEKOVIČ,
predsednik Belokranjskega društva general Maister

General Rudolf Maister 
in BELOKRANJCI

Praporščak 
BDGM Roman 
Golobič, 
avtorica 
knjige Mirjana 
Furlan, in 
predsednik 
BDGM Jože 
Matekovič.
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/BDGM METLIKA

/PRAV NEUČAKAN SEM BIL kako bo izgle-
dala biografija Joška Slobodnika, k jo je napo-
vedovala Mirjana Furlan, članica belokranj-
skega društva General Maister. Ker sem sam 
včlanil Mirjano v društvo General Maister 
Ljubljana, ona pa je delovala na ustanovitvi 
Belokranjskega društva, sem si štel v zado-
voljstvo, da smo pridobili članico, ki je s svo-
jim delovanjem pokazala in dokazala, da ima 
aktivni odnos do negovanja domoljubja.
Aktivni domoljubi ves čas poudarjamo, da 
je pomembno pokazati svojo pripadnost do 
domovine tudi s tem, da izobesimo državno 
zastavo, da ob vsaki priliki dr-
žavnega praznovanja zapoje-
mo državno himno, da spoš-
tujemo Ustavo in Zakone, ter 
predsednika Republike. Pri 
tem pa je pomembno kak-
šen odnos imamo do naše 
zgodovine, ali jo v dobršni 
meri poznamo, spoštujemo 
in negujemo. Tak primer je 
delovanje generala Maistra 
in njegovih borcev, ki je sicer 
po letu 1918 bilo kar aktivno 
s strani Maistrovih sobor-
cev, potem pa vedno manj in 
po letu 1945, v dobršni meri 
zastalo. Maistrovi borci, ki so bili priključe-
ni k Zvezi borcev NOB, in ta je proučevala 
predvsem NOB borbo, kar je bilo sicer pov-
sem upravičeno, vendar pa krivično do zgo-
dovine delovanja Maistrovih borcev. Ne da je 
popolnoma zastalo, je pa v dobršni meri sta-
gniralo. Tako predvsem ob priliki praznova-
nja 50.obletnice Maistrovega delovanja, ko je 
izšel dragocen izdelek Maistrov zbornik 1968. 
Proučevanje pomena delovanja Maistrovih 
borcev se je nadaljevalo predvsem po letu 
1990 z izdajo Hartmanove biografije Generala 

Maistra in knjige Oskarja Hudalesa ter Janeza 
Sweitzerja. Zveza generala Maistra pa je spod-
bujala z nadaljnjim proučevanjem in naročila 
študijo pri dr. Draganu Potočniku pod naslo-
vom »Zgodovinski pomen generala Maistra 
na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju«. 
Želeli smo tudi zvedeti kako so delovali 
Maistrovi borci in v ta namen nam je Lojze 
Penič pripravi knjigo z naslovom Veteranska 
organizacija borcev za severno mejo, ponatis 
knjige Bruna Hartmana. V tem času smo se 
odločili tudi za ponatis pesmi »Kitica mojih« 
1904, in druga »Poezije« 1929.

Prav tako smo želeli predsta-
v i t i  delovanje  najožj ih 
Maistrovih sodelavcev. Dr. 
Grdina je napisal biografijo 
Franja Malgaja po zapiskih 
samega Malgaja in z dopolnit-
vijo generala Kranjca. Nadalje 
smo organizirali izdajo bio-
grafije dr. Frana Verstovška, 
predsednika Narodnega sveta 
za Štajersko in njegovega pod-
predsednika dr. Frana Rosine. 
Prepričan sem, da je poleg 
teh navedenih publikacij zelo 
pomembno redno izdajanje 
revije Maistrov glas. 

Tudi iz tega razloga izražam zadovoljstvo 
Mirjani Furlan za strokovno dobro obdelano 
delovanje Joška Slobodnika, v sodelovanju 
z generalom Maistrom, dr. Franjem Rosino in 
Edvardom Vaupotičem. Naša dolžnost je, da 
se spomnimo še skoraj pozabljenih zelo za-
služnih pripadnikov vojske generala Maistra 
kot je npr., Vaupotič, v Ljutomeru Kukovec, 
Porekar in v Mariboru Cajlhofer. 
Mirjani in Belokranjskemu društvu general 
Maister pa zahvala in čestitke za opravljeno 
delo, ki je sicer dolžnost nas vseh. /MG

Hvala ti  
Mirjana Furlan

/mag. MILAN LOVRENČIČ



Spominski pohod ob pomnikih 
bojev za severno mejo.

Kulturno-prosvetni dom  
Vlada Pipana
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General Rudolf Maister pri županu Franju Thalerju
Od leve: vojni kurat Rant, kapetan Sedlaček, Helena Thaler, 
general Rudolf Maister, major Asskerst in Franjo Thaler.

General Rudolf Maister je 9. marca 1919 v 
hišno spominsko knjigo Franja Thalerja, 
šentiljskega župana v času narodnostnih 

bojev pred prvo svetovno vojno, zapisal:

/DDGM ŠENTILJ

General Rudolf Maister 
v ŠENTILJU

11. november 1978

1937
LJUDSKA ŠOLA 

GENERAL MAISTER

Osnovna šola
Rudolfa Maistra

29. marec 1996
Praznik Občine Šentilj

25. junij 1996

24. november 2019

23. november 2021

General Rudolf 
Maister – pesnik 

Občina Šentilj je na pobudo 
in po idejni zasnovi župana 

Štefana Žvaba pred Kulturno-
prosvetnim domom Vlada 

Pipana na prenovljeni Maistrovi 
ulici postavila leseno skulpturo 

v podobi Rudolfa Maistra – 
pesnika. Uresničil jo je Marko 

Grašič – Skulpture Marg, Marko 
Grašič s. p., iz Gornje Radgone.

Maistrova ulica

/BRUNO JELENKO
DDGM Šentilj
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/DDGM TREBNJE

/Prispevek je namenjen pogledu na ge-
nerala Rudolfa Maistra skozi psihologijo 
Slovencev in možnosti promocije Slovenije.
Moram priznati, da o generalu Rudolfu 
Maistru nisem vedel veliko, razen tega, kar 
sem slišal v šoli in sproti iz medijev. Iz tega, 
kar sem slišal, se mi je zdel zanimiv človek, 
vendar ne dovolj, da bi se vanj poglobil vsaj 
preko spleta, kaj šele prebral kakšno knjigo. 
Več o generalu Maistru sem slišal šele, ko sem 
spoznal svetovaljana, a hkrati patriota Iztoka 
Podkrižnika, ki pa mi je njegovo sliko predsta-
vil popolnoma drugače. In tako sem začel razi-
skovati, kdo je bil ta zanimiv mož, čigar ime še 
po 100 letih odmeva po vsej Sloveniji.
Zelo hitro sem potegnil vzporednice med 
mojim in njegovim življenjem. On po očetovi 
strani prihaja s Ptuja, kjer sem tudi sam pre-
živel prvih 33 let svojega življenja, nato sem 
se preselil v tujino, kjer še vedno preživim dve 
tretjini časa, a sem se začel vračati v Slovenijo 
na območje Dolenjske, bivše občine Trebnje, 
od koder je bila Maistrova mama. Tako sem 
nakako začutil, da je temu velikanu potrebno 
dodati veliko večje mesto v slovenski zgodo-
vini, kot jo pozna širša javnost. Seveda sem 
po raziskovanju in poglobljenih pogovorih 
z Iztokom Podkrižnikom in kasneje z Marico 
Štamcar uvidel, da gre pri generalu Rudolfu 
Maistru za poosebljanje vsakega Slovenca po-
sebej in identiteto, ki si je posameznik ne želi 
priznati.
Kot psiholog in psihoterapevt se ukvarjam 
z psihološkimi vzroci iz zgodnjega obdobja 
človeka; imam zelo natančen vpogled v slo-
vensko mentaliteto. In pri tem ugotavljam, da 
smo Slovenci v resnici daleč vstran od tega, 
kar je splošno znano. Da smo ubogljivi, se ne 
želimo nikomur zameriti, da smo zaprti vase ... 
V kolikor bi bilo to res, general Rudolf Maister, 
nikoli ne bi uspel pred 100 leti prebuditi zma-
govalne miselnosti v vsakem posamezniku.
V resnici je vsak od nas general Maister. Vsi 
imamo zmagovalca v sebi in takšni smo tudi 
v resnici. Smo bojevniški narod. A ker smo 
se preveč borili in nas noben sovražnik ali 
drugi večji narod ni uspel podrediti, je sled-
njim z različnimi taktikami – trojanski konj, 

nove tehnologije, investicije, nova doživetja … 
uspelo slovenskemu narodu vreči toliko pe-
ska v oči, da smo popolnoma izgubili fokus 
in smisel obstoja. Lahko rečemo, da smo se 
predvsem izgubili, ko smo se pred 30 leti osvo-
bodili zadnjega okupatorja.
Slovenski narod je v resnici bojevniški narod, 
ki se vedno bori za svoj Cilj. V zadnjih 30 letih, 
razen vstopa v EU, si nismo zadali nobenega ci-
lja. Nismo se vprašali, kaj bi s svojo deželo radi 
čez 100 let, nismo se vprašali, kdo v resnici smo 
in kam gremo. Mnogi bi rekli, da moramo najti 
svojo identiteto, vendar NE; Slovenci že več kot 
1000 let točno vemo, kdo smo in kaj je naša 
vrednost; smo zmagovalci, kar najbolje poka-
žemo v športu in to je samo en segment, ki pa 
mu ne namenjamo dovolj pozornosti. V resnici 
smo zmagovalci, kar je general Rudolf Maister 
pokazal že pred 100 leti.
Sam sem se tega projekta lotil na podlagi pro-
jektov, ki sem jih delal v tujini. Določenemu 
kraju sem dodano vrednost dodal s tem, da 
sem pot skozi njega naredil v določenem za-
poredju, ki je pri ljudeh vzpodbudilo neko do-
ločeno spremembo. Govorim o osebni trans-
formacijski metodi, ki sem jo tudi znanstveno 
utemeljil in v sedmih korakih ljudje dobesedno 
doživijo osebnostni preobrat. Pri tem pa jim 
dodam sliko »lokalnega« junaka, s katerim 
se poistovetijo in katerega raziskujejo in kas-
neje refleksirajo njegove »junaške« sposob-
nosti na sebe. Program sem poimenoval Pot 
Zmagovalca.
Ob spoznanju sposobnosti generala Rudolfa 
Maistra sem začel takšen program postavlja-
ti tudi v Sloveniji na območju Štajerske, kjer 
je v večini deloval. Program sem poimenoval 
»General«, in kot osrednji lik postavil generala 
Rudolfa Maistra. Udeleženci se skozi 14-dnev-
ni program osebne transformacije poistovetijo 
in spoznajo generala Maistra.
Tako je iz tega nastal izobraževalni in turistični 
projekt, general Maister pa se je pričel prika-
zovati v popolnoma drugi luči in začel širiti 
meje Slovenije, hkrati pa ljudem sporoča, da 
so veliko več, kot si mislijo drugi o njih, da 
morajo verjeti v svoje sanje in da je njihovo 
življenje Pot Zmagovalca! /MG

/prof. ddr. MILAN KRAJNC
Dolenjsko društvo generala Maistra

Pot zmagovalca!
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/DDGRM MARIBOR

/NA DANAŠNJI DAN pred 148 leti se je v Kamniku rodil Rudolf 
Maister-Vojanov, slovenski general, pesnik in domoljub; mož, ki je 
v usodnih časih po koncu prve svetovne vojne vizionarsko razumel 
duh časa in bil vodilna osebnost narodne osvoboditve Maribora in 
Štajerske. Kot je večkrat povedal in celo zapisal, mu to ne bi nikoli 
uspelo, če ne bi imel okoli sebe in ob sebi zvestih in odločnih so-
delavcev. Med njimi je še posebej cenil dr. Frana (Franja) Rosino, 
podpredsednika Narodnega sveta za Štajersko, ki so ga pomeno-
vali za Maistrovo »desno roko«. To mu zdaj dokončno priznava 
tudi zgodovinopisje in današnje odkritje spominske plošče na hiši, 
v kateri je dr. Rosina med prevratom leta 1918 živel in delal, je skle-
pni del prizadevanj domoljubov iz mariborskega društva generala 
Maistra, da se tudi na ta način oddolži uglednemu odvetniku, ban-
čniku, rodoljubu in pokončnemu Sokolu dr. Franu Rosini. 

/dr. MARJAN TOŠ

Dr. Fran (Franjo) Rosina, 
Maistrova desna roka 
v prevratu 1918/1919

MOŽ ŠIROKIH OBZORIJ, ISKREN DOMOLJUB 
IN RESNICOLJUBEN ODVETNIK

(iz slavnostnega nagovora ob odkritju njegove 
spominske plošče na Partizanski cesti 16)

 

Nagovor predsednice ZDGM mag. Lučke Lazarev 
Šerbec in predsednik DDGM Aleš Arih
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Dr. Fran (Franjo) Rosina je bil rojen 29. septembra 1863 
v Leskovici blizu Šmartnega pri Litiji. Gimnazijo je končal 
v Ljubljani leta 1884, pravo pa je študiral na Dunaju in tam 
po štirih letih uspešnega študija tudi diplomiral. Kot mlad 
pravnik se je leta 1888 najprej zaposlil kot odvetniški pri-
pravnik pri dr. Karlu Slancu v Novem mestu, po opravlje-
nem doktoratu iz prava v Gradcu pa se je leta 1891 zaposlil 
v Celju pri dr. Josipu Serncu. Kot odvetnik je v Celju deloval 
nadvse narodnopolitično aktivno in postal organizator za-
družništva ter predsednik tamkajšnje Zadružne zveze. Bil 
je tudi med sodelavci celjskega časopisa Domovina. Že kot 
študent je bil sodelavec časopisa Slovenski narod, aktivno je 
deloval v akademskem društvu Slovenija, po prihodu v Novo 
mesto pa se je angažiral v sokolski organizaciji in bil med 
ustanovitelji tamkajšnjega Sokola. Od leta 1895 je narodno-
politično deloval tudi v Ljutomeru, kjer ni bil samo odvetnik, 
pač pa tudi odbornik Posojilnice in od leta 1896 poslanec 
v Štajerskem deželnem zboru v Gradcu. Kot deželni posla-
nec je običajno zagovarjal radikalna slovenska stališča »proč 
od Gradca«. Bil je sijajen govornik na javnih zborovanjih, 
cenjen in spoštovan pravnik. Ko se je leta 1901 z družino 
preselil v Maribor, je dr. Rosina odprl odvetniško pisarno 
v hiši na zdajšnji Partizanski cesti 16. Kot odvetnik se je ved-
no odločno zavzemal za uporabo lepega slovenskega jezika 
tudi na sodiščih. Ob prihodu v Maribor se je takoj vključil 
v narodnopolitično delovanje, postal je predsednik Čitalnice 
in se vključil v delovanje Posojilnice v Narodnem domu. Leta 
1905 je postal njen načelnik in to dolžnost opravljal polnih 
19 let. Leta 1907 je pomagal pri ustanovitvi mariborskega 
Sokolskega društva in postal njegov prvi starosta. Leta 1913 
je postal še starosta mariborske sokolske župe. Sodobniki in 
kronisti ga ocenjujejo kot bistroumnega pravnika, odličnega 
in široko razgledanega intelektualca, izvrstnega govornika in 
mecena mladih, ki se jim je posvetil z vso energijo v okviru 
delovanja pri Dijaškem domu v Mariboru. Vse življenje je 
sledil načelu, da ne sme soditi in delovati le za lastne interese 

in koristi, pač pa se ozirati tudi na skupnost in delovati za 
njeno dobro. Dr. Rosina je bil eden najtesnejših sodelavcev 
generala Rudolfa Maistra in podpredsednik Narodnega sveta 
za Štajersko. Bil je med predlagatelji in avtor dekreta, s kate-
rim je Narodni svet majorju Rudolfu Maistru podelil naziv 
generala. 
Pa ne samo to: kot domoljub širokih obzorij je kot načelnik 
Posojilnice zagotovil dva milijona kron posojila Narodnemu 
svetu, ki je s tem denarjem lahko financiral Maistrovo vojsko 
in druge potrebe v času prevrata 1918/1919. To je bilo tvega-
no in drzno dejanje, ki je Maistru omogočilo vojaški uspeh. 
Po ustanovitvi prve jugoslovanske države, 1. decembra 1918, 
je dr. Rosina aktivno deloval v Jugoslovanski demokratski 
stranki in bil na njeni listi leta 1921 izvoljen za občinskega 
odbornika in mestnega svetovalca v Mariboru. Kot odvetnik 
je dolga leta deloval v Odvetniški zbornici in pisal strokovne 
članke iz pravne prakse. Manj znani pa je podatek, da je bil 
leta 1922 tudi med člani odbora za izgradnjo porodnišnice 
v Mariboru. Vse to potrjuje njegovo široko vpetost v gospo-
darsko, politično, kulturno in družbeno dogajanje v mestu 
ob Dravi. Dobršen del življenja ga je spremljala sladkorna 
bolezen, ki je po letu 1920 vse bolj napredovala. Zdravljenje 
mu ni veliko pomagalo in 15. oktobra 1924 je na Dunaju umrl. 
Pokopan je bil 20. oktobra 1924 leta na mestnem pokopališču 
na Pobrežju v Mariboru. Imel je veličastni pogreb.
Njegova smrt je generala Maistra močno prizadela in ob 
slovesu mu je namenil naslednje vrstice: »Rosina je odšel 
v času aster in krizantem, a te moje vrste niso venec iz teh 
jesenskih cvetk na njegov grob, ne, povil sem šopek spomin-
čic, in sicer v tisti pusti in trdi uri, ko mi je samostanski 
zvon zajokal vest, da je zabobnelo kamenje po rakvi dr. 
Rosine. Ko je bil zadnjič pri meni, sva prebrskala vse te 
sladke in grenke, a skoz in skoz tople in mile spomine«. Dr. 
Franjo Rosina je v mestu ob Dravi pustil trajne sledove na 
narodnopolitičnem, društvenem in gospodarskem področju, 
za kar mu velja spoštljiv zgodovinski spomin. /MG

Slovensko zastavo držijo od leve proti desni: vnukinja dr. Frana 
(Franja) Rosina, akademičarka dr. Alenka Šelih, predsednice ZDGM 

mag. Lučke Lazarev Šerbec in predsednik DDGM Aleš Arih
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/DGM ZASAVJE

/OKTOBER 2021/ Glavna cesta, ki vodi iz železniške postaje 
proti Hrastniku se pri nekdanjem Rucklovem mostu razcepi 
proti Dolu. Neizbežno vsak potnik, naj si bo peš, s kolesom 
ali z avtom, ga pot na Dol pelje čez Dolinškov klanec. Ime 
se je v lokalni folklori prijelo in tudi obdržalo po gospodu 
Avgustu Dolinšku gostilničarju in lastniku t.i. »Gostilne pod 
skalo«, katerega se marsikateri starejši občan Hrastnika še 
dobro spominja. 
Avgust Dolinšek se je rodil 29. 11. 1886 na Brnici, čevljarju 
Jožefu in gospodinji Ani. V otroštvu se je naučil opravljanja 
čevljarskih del pri očetu, a zanje ni bil preveč navdušen. Hodil 
je v osnovno šolo v Hrastnik, a se je že kot mlad zanimal za 
vojaški poklic. Kmalu je šel 
služit vojaški rok v Celje, kjer 
je v avstro-ogrski vojski po-
časi napredoval. 
Ob izbruhu prve svetovne 
vojne, julija 1914, je Avgust 
Dolinšek s 87. celjskim pe-
hotnim polkom odšel na 
fronto v Galicijo. V celj-
skem polku so prevladovali 
Slovenci. Vojaki so se iz Celja 
v Maribor odpravili peš ob 
tem pa je zanimiva anek-
dota s tega pohoda. Ko so 
korakali proti Mariboru so 
prepevali slovenske pesmi. 
Mimo je prijahal komandant 
regimenta na konju, se ustavil in prepovedal peti slovenske 
pesmi. Vodnik Avgust Dolinšek se je takoj znašel in rekel svo-
jim vojakom naj zapojejo avstrijsko državno himno v sloven-
skem jeziku (Bog ohrani, Bog obvaruj nam cesarja Avstrije).
Vojaki zapojejo, komandant pa se je postavil v strumno držo 
in pozdravil. Ko so fantje himno odpeli, je brez besed odjahal 
naprej in nikdar več ni prepovedal peti slovensko.
V Galiciji se je kot četovodja 9. Kompanije pose-
bej izkazal v bojih pri Powitenski Las blizu Grodeka 
 in si v septembru tega leta prislužil srebrno medaljo za hra-
brost 2.razreda in bil kmalu povišan v narednika ter nato 

še v častniškega namestnik. Kot častniški namestnik se je 
udeležil bojev pri Lipni in bil v teh bojih konec januarja l. 1915 
ranjen. Po okrevanju se je Avgust Dolinšek še ne popolnoma 
zdrav, prostovoljno prijavil za frontno službo in bil poslan na 
soško bojišče. V tretji soški bitki je proslavil svoje ime z ne-
verjetnim pogumom in odločnostjo. Dolinšek je 21. oktobra 
1915 kljub temu, da je bil takrat dvakrat ranjen, z iniciativo 
in pogumom odločilno vplival na svoje vojake, da so zdržali 
vse italijanske napade. Za to izkazano hrabrost je bil Avgust 
Dolinšek 12.12.1916 odlikovan z zlato medaljo za hrabrost.. 
Zanimivo je tudi to, da so se na italijanskem bojišču hkrati 
bojevali Avgust, njegov oče kot tudi njegov dedek Andrej 

Dolinšek, ki je za svojo hra-
brost prejel srebrno meda-
ljo za hrabrost 2. razreda. 
Slovenci smo konec 1. 
svetovne vojne dočakali 
z podpisom premirja Avstro-
Ogrske 3. novembra 1918 
v Villi Giusti blizu Padove 
na reki Piavi. Avstro-Ogrska 
kot država in njena vojska 
je tistega novembra prak-
tično razpadla. Dokončno 
premirje v 1. sv. vojni pa je 
bilo podpisano v poveljni-
škem vagonu generala Focha 
 1 1 .  n o v e m b r a  19 1 8 
v Compiegnu s pričetkom 

veljavnosti ob 11:00. Po podpisu premirja stare Evrope ni 
bilo več. Vojna je odnesla štiri velika cesarstva: Nemško, 
Avstro-Ogrsko, Rusko in Osmansko. Zmagoviti zavezniki 
so v Parizu dva meseca po podpisu premirja organizirali 
mirovno konferenco. Ta je bila uradno odprta 18. januarja 
1919, udeležili so se jo delegati iz 32 držav in narodov. Države 
poraženke velike vojne na konferenco niso bile povabljene. 
V tem času pa so se organizirali tudi južni Slovani, ki so 
živeli v Avstro-ogrski. V Ljubljani so 29. oktobra 1918 pro-
glasili Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Država je bila 
konfederalnega tipa in je obsegala ozemlje južnoslovanskih 

AVGUST DOLINŠEK - 
hrastniški Maistrov borec

/PRIMOŽ FRAJLE

Dolinškova gostilna  
v Dolinškovem klancu
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narodov nekdanje AO. Dva 
dni po razglasitvi, 31. okto-
bra 1918 je bila v Ljubljani že 
ustanovljena Narodna vlada 
SHS. Ta država je obstajala 
le do združitve s Kraljevino 
Srbijo 1. decembra 1918.
V letu 1918 je bil Avgust 
Dolinšek po razpadu mo-
narhije eden izmed vodil-
nih v uporu »marškompa-
nije« 87. regimenta v Celju. 
Nadomestni bataljon 87. 
pešpolka je bil med prvo 
svetovno vojno v Celju. 
Proti koncu oktobra 1918 je 
bila pripravljena nova po-
hodna stotnija za odhod na 
bojišče. Pod vplivom močne 
jugoslovanske ideje, oficirja 
Vladimirja Hafnerja in zlas-
ti pod vplivom podoficirjev, 
predvsem častniškega na-
meščenca Avgusta Dolinška 
in enoletnega prostovoljca 
Kauklerja, je v marškompa-
niji uporno vzdušje naraslo 
do te mere, da je 27. oktobra 
celotna stotnija odpovedala 
pokorščino.1 
Nadporočnik Sacin in 
Dolinšek sta sestavila iz teh 
upornih vojakov bataljon. Dvesto mož z desetimi častniki in 
dvema strojnicama je 11. novembra odšlo proti Mariboru, 
kjer so pomagali zavarovati spodnje štajersko prestolni-
co. Ob prihodu v Maribor jih je na kolodvoru pričakal ge-
neral Maister ter jih pozdravil z besedami: »Sedaj, ko so 
prišli Celjani, se ne bojim 
nikogar!«2

Ob razglasitvi nove države 
se je Dolinšek takoj posta-
vil na razpolago slovenskim 
oboroženim silam in kot 
Maistrov borec sodeloval 
v bojih za severno mejo. 
V teh bojih je bil v decembru 
1918 znova ranjen. Avgust 
Dolinšek je bil za pomem-
ben in odločilen prispevek 
v bojih za severno mejo kot 
Maistrov borec odlikovan in 
povišan v čin poročnika.3 

1 Studia Historica Slovenica, letnik 9 (2009), št. 2-3; Miro Hribernik; 
Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914 – 1918, str. 372, 373

2 vir: arhiv Marjana Dolanca
3 vir: v članku »S tovarišem Leskoškom v bojih za severno mejo« v reviji 

TV – 15 leta 1967 št.48.

Po končani vojni se je vrnil 
v Hrastnik in po očetu 
prevzel gostilno Pod skalo. 
Gostinsko obrt je uprav-
ljal z velikim veseljem zato 
je njegova gostilna postala 
pravo zbirališče številnih 
Hrastničanov, ki so radi po-
pili kozarec dobrega vina, 
pojedli prave domače klo-
base, se zabavali na kegljišču 
ali v družbi odigrali partijo 
kart. O gospodu Avgustu 
Dolinšku krožijo številne 
zanimivosti. Ena izmed njih 
je ta, da se nikoli ni vozil 
z avtom (avtobusom), saj 
je oboževal kolo. A vendar 
je pri 80-ih delno s kole-
som, delno z vlakom, odšel 
v Zadar, na obisk k svoji 
hčerki. Druga izmed njih je, 
da so se ga v gostilni in na 
splošno vsi bali, tudi hčerke, 
ki so v gostilni »kelnarile«.4 
Takoj po prihodu domov 
v Hrastnik se je Dolinšek 
v času nastajanja nove dr-
žave aktivno vključil v hra-
stniško družbeno življenje. 
Avgust Dolinšek je bil poleg 
Miloša Roša in Davorina 

Čandra, ustanovni član leta 1919 ustanovljenega Glasbenega 
društva.5
Priključil se je Gasilskemu društvo Hrastnik, ki ga je usta-
novil njegov oče in je bil tudi poveljnik gasilnega društva od 
leta od 1923 do 1936. Zaradi svoje odločnosti, spoštovanja in 

zavzetosti je leta 1930 s po-
močjo zaposlenih v Steklarni 
dosegel, da so ustanovili 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Steklarna, ki obstaja še 
danes. Umrl je 17. 8. 1970 in 
je pokopan na pokopališču 
na Dolu.6
/Zahvala: Posebna zahvala 
pri pripravi članka gre gos-
podu Marjanu Dolancu, 
članu Društva generala 
Maistra za Zasavje, ki je dal 
na razpolago pridobljeno 
gradivo. /MG

4  vir: arhiv Marjana Dolanca
5  vir: Tedenske slike, priloga Domovini; št. 20, Leto X, 17.5. 1934, str. 4; 

dostopno na http://www.dlib.si 
6  vir: arhiv Marjana Dolanca

Častniški namestnik Avgust Dolinšek med 
organizranjem upora vojakov v Celju
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/23.NOVEMBER, SLOVENSKI DRŽAVNI PRAZNIK. Rudolf 
Maister-Vojanov, slovenski pesnik, general, borec za severno 
mejo, se je rodil 1874. v Kamniku.
V sodelovanju z Društvom generala Maistra za Zasavje učen-
ce OŠ Ivana Cankarja Trbovlje že več let vodimo po poteh 
zgodovinskega spomina, povezanih z Maistrom.
Ko je Maister dopolnil tri leta, mu je umrl oče, poslej je zanj 
skrbel stric, ki ga je navduševal za vojaški poklic. Njegove 
intelektualne sposobnosti in izjemne športne lastnosti so 
mu omogočile napredovanje na različnih vojaških šolah in 
službenih mestih. Po zaključenem šolanju je kot častnik služ-
boval po različnih krajih habsburške monarhije. 
Oktobra 1918 je mariborski nemški občinski svet razglasil 
Maribor z okolico za del nemške Avstrije, a major Rudolf 
Maister, ki je takrat tam delal, je pred mestnim poveljni-
kom in zbranimi častniki odločno izjavil: »Ne priznavam 
teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vo-
jaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.«
Kasneje je zbranim slovenskim vojakom in častnikom raz-
ložil, da je prevzel vrhovno poveljstvo v mestu in jih prosil, 
naj ostanejo z njim, ker jih nova država potrebuje. Upravo 
na slovenskem Štajerskem je prevzel Narodni svet, majorju 
Rudolfu Maistru pa je podelil naziv general. 
Avstro-Ogrska oblast je nato novembra ustanovila varno-
stno stražo (zeleno gardo), general Maister pa se je odločil 
za vojaški ukrep, čeprav so temu nasprotovali Nemci, pa tudi 
narodna vlada v Ljubljani. 20. novembra 1918 so ustanovi-
li mariborski pešpolk in s tem je nastala prva redna slovenska 
vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. 
23. novembra 1918 so razorožili zeleno gardo, nato zasedli 

kraje ob narodnostni meji na (spodnjem) Koroškem. 
Po političnih dogodkih, ki so vplivali na potek meje po raz-
padu Avstro-Ogrske monarhije, se je Maister umaknil iz vo-
jaškega in političnega dogajanja. Umrl je leta 1934 na Uncu 
pri Rakeku.
Kot zahvala za njegovo domoljubje, drzne politične in vo-
jaške odločitve v korist slovenskega naroda je 23. november 
slovenski državni praznik – Dan Rudolfa Maistra.
Ob pomembnih vojaških uspehih pa ne gre pozabiti, da je 
bil Maister umetnik in bibliofil. Pisal je pesmi (izdal dve pe-
sniški zbirki), bil ljubiteljski slikar (prijatelj Jakopiča, Jame, 
Sternena) in strasten ljubitelj ter zbiratelj knjig (lastnik ene 
največjih in najlepših zasebnih knjižnic, ki jo danes hrani 
Univerzitetna knjižnica Maribor).
Zaradi ohranjanja spomina na pomembnega Slovenca zain-
teresiranim učencem OŠ Ivana Cankarja Trbovlje vsako leto 
omogočimo (v sodelovanju z Društvom generala Maistra za 
Zasavje) ekskurzijo v kraje, povezane z Rudolfom Maistrom 
in njegovimi hrabrimi in domoljubnimi dejanji. 
Takole je bilo letos ob obisku njegove rojstne hiše v Kamniku.
Šestošolka Hana razmišlja takole: 
»V torek, 19. oktobra, smo z učiteljico zgodovine Petro 
Horvat odšli na kratko ekskurzijo v Kamnik. Na ekskurziji 
mi je bil najbolj všeč Maistrov muzej. Rudolfovo družinsko 
drevo je bilo zelo zanimivo in izvedela sem, da je bil tudi 
pesnik. Za Rudolfa Maistra pred ogledom njegove rojstne 
hiše še nisem slišala in ugotovila sem, da je bil zelo po-
membna oseba in slovenski heroj. Tudi na gradu Zaprice, 
kjer je Medobčinski muzej Kamnik, smo se naučili marsikaj 
novega.«
Vodja ekskurzije: Petra Horvat /MG

/DGM ZASAVJE

/MOJCA LAZAR DOBERLET

Rudolf Maister 
in OSNOVNOŠOLCI
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/BOREC ZA SEVERNO MEJO Rudolf Maister sodi med najopaznejše slovenske osebnosti 
20. stoletja. Društvo generala Maistra za Zasavje si prizadeva za ohranjanje spomina, 

vrednot in domoljubnosti ter odnosa do domovine tega pomembnega Slovenca.
Ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra 23.novembru, so se predstavniki 

društva poklonili spominu generala Rudolfa Maistra. V Hrastniku so položili venec pred 
spominsko ploščo generalu Maistru in njegovim borcem za severno mejo iz Zasavja. 

Ob tej priložnosti so v Zagorju položili venec tudi pred 
spomenikom veteranov 1. svetovne vojne. 

/DGM ZASAVJE

POKLON GENERALU 
Rudolfu Maistru

/RADIGOJ PERGER
foto: Arhiv DGMZ
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/OKROGLA MIZA V KAMNIKU, 17.9.2021, 
OB OBLETNICI (10. OKTOBER) KOROŠKEGA 
PLEBISCITA 1920
Društvo generala Maistra za Zasavje je ob 
obletnici koroškega plebiscita med svojim 
članstvom organiziralo razpravo. Pri ogle-
du okrogle mize, ki je bila v septembru 2021 
posneta v Kamniku, so se oblikovala mnenja 
in komentarji. V okviru upravnega odbora 
društva je bil posebno prepoznaven in spre-
jet komentar članice upravnega odbora mag. 
Mojce Lazar Doberlet. Ocenjeno je bilo, da 
je komentar poglobljen in vsebinsko aktu-
alen glede na čas plebiscita in sedanji čas. 
Predstavljen je v spodnjem zapisu.
Glede koroškega plebiscita že kot študentka 
zgodovine nisem imela jasnega osebnega mne-
nja. Verjetno o tedanjih razmerah premalo 
vem, da bi si lahko ustvarila povsem realno 
sliko.
Verjetno ga (plebiscit) je treba postaviti v kon-
tekst takratne politike: končala se je velika voj-
na, odločale so velike sile, ki so imele večje glo-
balne interese kot je bilo reševanje vprašanja 
slovenske oz. avstrijske Koroške.
Glede odločanja prebivalcev na plebiscitu je 
verjetno pomembno vlogo odigrala reklama za 
gospodarsko močnejšo oz. razvitejšo Avstrijo, 
verjetno pa tudi strah udeležencev plebiscita 
pred neznanim (ker se je nova država južnih 
Slovanov šele formirala in ni bilo jasno, kako 
se bo nova država izkazala na evropskem oz. 
svetovnem nivoju, katere pravice in svoboš-
čine bodo prebivalci lahko uživali, verjetno 
je vplivala tudi družbeno socialna sestava 
volivcev).
Ko sledim dinamiki današnjih dnevnih 

slovenskih migrantov v Avstrijo (medicinskih, 
IT delavcev …), se sprašujem, kakšen bi bil 
rezultat plebiscita danes.
Z razpravljavci okrogle mize se strinjam, da 
politične sile v Republiki Sloveniji v zadnjih 30 
letih morda niso dovolj naredile za prepozna-
vanje pomena in problemov slovenske manj-
šine na avstrijskem Koroškem oz. za urejanje 
njihovega statusa, pravic. Vemo, da je etničnih 
manjšin po Evropi in drugod po svetu veliko, 
način reševanja medsebojnih odnosov pa je 
v veliki meri odsev politične volje in tudi zain-
teresiranosti civilne družbe, če v tem prepozna 
pomen za narod.
Slovensko etnično ozemlje se res ne sklada 
z mejami slovenske države, lahko pa vidimo, 
da marsikje manjšina (ali skupina zdomcev, 
izseljencev) zelo ceni slovenski jezik, kulturo, 
umetnost – morda celo bolj kot mi, ki živimo 
v državi Sloveniji in se nam določene pravice 
zdijo samoumevne.
Ohranjanje slovenskega jezika, tradicij, običa-
jev, naravne in kulturne dediščine je proces, 
ki ga ne omejujeta niti čas niti državne meje 
niti politični sistemi. Gre za ohranjanje siste-
ma vrednot, ki so stvar vzgoje, izobraževanja, 
strokovnih utemeljitev, pa tudi politične volje.
Plebiscit je minil, tako kot prva in druga sve-
tovna vojna, naučiti se moramo živeti s posle-
dicami in narediti vse, da so le-te v največjo 
korist naroda, ne pa da spodbujajo sovraštvo 
še po mnogih letih in desetletjih.
Živimo v času, ko so deklarirane večkultur-
nost, večjezičnost in sprejemanje drugačnosti 
sestavni del vseh lokalnih, državnih in meddr-
žavnih aktov – obstajati mora samo volja, da 
se to tudi dejansko izvaja. /MG

/DGM ZASAVJE

/mag. MOJCA LAZAR DOBERLET

KOMENTAR  
o koroškem plebiscitu
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/ČLANI DRUŠTVA GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE 
in drugi vabljeni so se 7. aprila 2022 sestali v Galeriji EVJ 
Kisovec na svojem rednem letnem Zboru. Sprejeli so vse 
potrebne dokumente za nadaljnje delo društva. V razpravi 
so izrazili zadovoljstvo in priznanje za delo društva, ki je 
v posebnostih lanskega leta, zaznamovanega s korona raz-
merami, svoj program uspešno realiziralo.
Priznanje in podporo društvu sta v svojem pozdravnem na-
govoru namenila tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž 
Švagan in podžupan občine Hrastnik Božo Majcen. Navzoči 
predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Zasavja 
so, poleg čestitke društvu, izrazili tudi zadovoljstvo s povezo-
valno vlogo teh organizacij, kamor je vključeno tudi DGMZ, 
na osnovi listine o medsebojnem sodelovanju.
Sicer pa društvo svojo programsko dejavnost v letu 2022 
nadaljuje s ciljno usmerjenostjo v spodbujanje domoljubja 
v Zasavju in izven v okviru Zveze DGM Slovenije. In to pred-
vsem med mladimi v osnovnih šolah Zasavja, za krepitev te 
vrednote med njimi. To pa povezati z negovanjem spomi-
na in prepoznavnosti imena ter zgodovinske vloge velikega 

slovenskega domoljuba generala Rudolfa Maistra in njegovih 
borcev za severno mejo.
Zbor je potrdil tudi izbor nagrajencev že 11. nagradnega 
likovnega in literarnega natečaja z domoljubno vsebino, 
za osnovne šole Zasavja, tokrat z naslovom Od slapov do 
gradov. Letos so se učenke in učenci OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Ivana 
Skvarče Zagorje,, OŠ Ivana Kavčiča Izlake, OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje, OŠ Ivana Kavčiča Izlake-Podružnica 
Mlinše, ob pomoči prizadevnih mentoric, odzvali z 47 li-
kovnimi in 8 literarnimi izdelki. Za nagrajene sta komisiji, 
pri upravnem odboru društva, izbrali 4 likovne izdelke in 
3 literarne izdelke. Tudi letos bo DGMZ avtorje najboljših 
likovnih in literarnih del nagradilo s priznanji in z nagradami, 
enako tudi njihove mentorice.
Na zaključku Zbora je predsednik društva Radigoj Perger 
izročil Zahvalno listino Emilu Šternu, dolgoletnemu članu 
in nekdanjemu uspešnemu predsedniku društva, in sicer za 
posebne zasluge in izjemne dosežke pri sodelovanju, vodenju 
in promociji društva. /MG

/DGM ZASAVJE

/RADIGOJ PERGER, DGMZ
foto: ETV

REDNI LETNI ZBOR



34 /MAISTROV GLAS_2022/1_www.zvezadgm.si

/NDDGM UNEC

/UNEC, 10.12.2021. Tudi letos smo se, čeprav v okrnjeni izvedbi, 
udeležili krajše slovesnosti ob državnem prazniku Rudolfa Maistra.
S položitvijo cvetja pred spomenik Rudolfa Mistra smo se spomnili 
dogodka, ki mu je poveljeval eden največjih junakov naše zgodovi-
ne. Kajti brez njegove klene volje, da prevzame oblast nad deželo, 
ki je bila ponemčena, bi bila Slovenija osiromašena za čudoviti del 
Štajerske. 
Krajani Unca smo posebno ponosni na čas, ki ga je prebil v našem 
kraju. 
Cvetje sta položila podpredsednik Zveze društev General Maister 
Slovenij, g. Jože Tišler, ter podpredsednik Notranjskega domoljub-
nega društva General Maister Unec, g. David Kavčič. Dogodku pa je 
dal svoj čar tudi praporščak društva, ki ga ponosno nosi praporščak 
g. Mirko Fatur. /MG

Cvetje ob 
državnem prazniku 

generala Rudolfa Maistra
/DAVID KAVČIČ

zapisal in fotografiral 
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/NA PREDVEČER OBLETNICE ROJSTVA (29. 3. 1874) gene-
rala Rudolfa Maistra smo se v ponedeljek, 28. marca, zbrali 
domoljubi in člani Notranjskega domoljubnega društva ge-
neral Maister Unec, gasilci PGD Unec, člani Sever s prapori 
ter številni domačini in položili cvetje pred spomenik častne-
mu krajanu Unca, Rudolfu Maistru. S svojo scensko postavi-
tvijo in čutno pesmijo je kulturni program pričel pevski zbor 
Dragonarji Rudolfa Maister Unec z Zdravljico.
Po položitvi cvetja je vse navzoče pozdravil podpredsednik 
društva David Kavčič. S svojo prisotnostjo je prisotne počas-
tila tudi poslanka državnega zbora Slovenije in tudi krajanka 
gospa, Iva Dimic.
Dragonarji so zapeli pesem Slovenec sem, ki vsem prisotnim 
domoljubom seže globoko v srce. Tako kot je sam Maister 
s psevdonimom Vojanov pesnil pesmi, tako je tudi domačin-
ka Majda Radović spesnila in recitirala svoje avtorske pesmi, 
ob bok pa se ji je z recitacijo postavila tudi vnukinja Tia Saša 
Gaertner. Njena sestra Tara Meta pa nam je zapela dve pesmi 
ob spremljavi Eve Ivančič na kitari. 
Slavnostni govornik g. Arne Kozina je v svojem nagovoru 
povedal, »da je minilo že veliko časa od prelomnih časov de-
lovanja generala Maistra. Z novimi časi so prišli novi ljudje, 
z novimi načeli, vrednotami, interesi in ravnanji. Maistra in 
njegovih dosežkov niso znali ceniti. Celo podcenjevali so ga. 
Nerazumno podcenjujoč odnos do človeka, ki je s svojimi 

borci neustrašno obranil severno mejo, na kateri je kasne-
je nastala slovenska država. Maistra so skušali utišati. Toda 
preprosti Maistrovi sonarodnjaki, značajni in samozavestni 
ljudje MAISTRA IN NJEGOVIH BORCEV NISO ZATAJILI NIKOLI!
Posebej Maistra cenimo tukaj na njegovem Uncu. Zaslužil 
si je, da ga ohranimo v trajnem spominu. Zato se trudimo 
tudi v Notranjskem domoljubnem društvu Unec. Letos pa 
se ponašamo tudi s petnajstletnim organiziranim negovanje 
spomina na junaška dejanja Maistra in njegovih borcev.
Toda Maister je bil prvi, ki mu je uspelo v temeljih spremeniti 
usodo majhnega slovanskega naroda. Danes imamo svojo 
državo in odločamo o svoji usodi in bodočnosti. Kako nam to 
uspeva, po tridesetih letih po osamosvojitvi, pa je žal drugo 
vprašanje. A za to ne gre kriviti Maistra, kaj ne? Bi pa Maister 
tudi danes rekel kaj kritičnega o slovenskih voditeljih, ki svoje 
naloge ne opravljajo kot »jim veleva čast.««
Ob Zaključku te kulturne prireditve se je vsem nastopajočim 
obiskovalcem zahvalil podpredsednik društva za sodelovanje 
ter navzočnost. Sledilo je prisrčno srečanje s člani društva in 
vsemi domoljubi ob prepevanju domoljubnih pesmi, pecivu 
in dobri kapljici.
Ob tej priložnosti pa že sedaj vabimo vse bralce, da se nam 
pridružijo v čim večjem številu na prireditvi v mesecu juliju, 
ko bomo obeležili 15. obletnico delovanja društva in obletni-
co smrti Generala Maistra. /MG

/NDDGM UNEC

/DAVID KAVČIČ, podpredsednik društva
foto: Tomaž Čuček

148. obletnica rojstva 
generala Rudolfa 

Maistra – Vojanova
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/DGM CERKVENJAK

/OBČNI ZBOR: PLODNI IN PRODORNI V 2021, 
TAKO BO TUDI V 2022
Člani Društva general Maister Cerkvenjak (DGMC) so lahko 
z zadovoljstvom ocenili, da je bilo njihovo delovanje v pre-
teklem letu zelo uspešno in odmevno v širšem prostoru. Na 
občnem zboru 18. marca so v zelo številčni zasedbi, ki na-
sploh odlikuje glavnino njihovih prireditev in srečanj, tudi 
v času, ko jih je ob veljavnih ukrepih dopuščal covid-19, pri-
merjali načrtovano in storjeno in ugotovili, da volja vedno 
najde pot do želenega rezultata. Prva ugotovitev v poročilu 
predsednika društva Romana Lorenčiča je bila, da so kljub 
vsem omejitvam uspeli izpeljati zastavljene in načrtovane 
aktivnosti društva. Več let neizpolnjeno željo po strokovni 
ekskurziji Po poteh generala Rudolfa Maistra jim je v lan-
skem letu uspelo izpeljati. Poln avtobus članov društva je bil 
dokaz pravilne odločitve. Ogled rojstne hiše Rudolfa Maistra 
v Kamniku, spominske razstave v gasilskem domu na Uncu 
in Parka vojaške zgodovine v Pivki ter mnoga prijetna in 
vsebinsko polna srečanja z gostitelji iz društev v Kamniku in 
na Uncu niso zapolnili zgolj dneva ekskurzije, ampak so se 
vtisnili v spomin in zavedanje Maistrovega časa in veličine 

njegovih dejanj. 
Pomemben dogodek za društvo je bila letna skupščina 
društva, ki so jo zaradi protikoronskih ukrepov izvedli šele 
junija. Ob skupščini so prisluhnili zanimivemu predava-
nju veterana vojne za Slovenijo, brigadirja SV in načelnika 
Vojaškega muzeja v Mariboru Ernesta Anželja na temo 30 
let samostojnosti Slovenije.
Ob sproščenih ukrepih sredi leta so uspeli izvesti več prire-
ditev z večjim številom udeležencev. Maistrovega pohoda po 
severni meji Občine Cerkvenjak v sklopu praznika Občine 
Cerkvenjak se je prav tako udeležilo veliko število pohodni-
kov. V času ponovnih omejitev so organizirali spominsko 
svečanost in polaganje venca k spomeniku generala Maistra 
v Cerkvenjaku 29. marca, 23. novembra in 1. novembra so 
prižgali sveče v spomin na mrtve. V sodelovanju z Osnovno 
šolo Cerkvenjak–Vitomarci so si osnovnošolci ogledali 
predstavo Koroški plebiscit v literaturi in glasbi. 
Ob Maistrovem rojstnem dnevu je na predlog DGMC in 
Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor 
prejel spominsko priznanje Rudolfa Maistra za leto 2020 dr. 
Marjan Toš, spominsko priznanje Rudolfa Maistra za leto 

Občni zbor, prehod 
v pomlad in razstava

Predavanje  
dr. Marjana Toša o dr. Franju Rosini
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2021 pa je na predlog DGMC v novembru prejel 
mag. Mirko Žmavc.
Sodelovanje z Zvezo društev general Maister 
(ZDGM) je predsednik Roman Lorenčič opisal 
kot zgledno. Skupnih dogodkov med društvom 
in zvezo je bilo kljub vsem covidnim preprekam 
veliko.
Okrog 70 članov društva, med njimi 5 častnih, 
se bo trudilo za ohranjanje dediščine in spomina 
na generala Maistra in njegove borce za severno 
mejo še naprej ohranjati in njegovo državotvor-
no držo prenesti na mlade kot aktivne državlja-
ne z negovanjem domoljubja. »Naša skrbnost 
in skromnost sta cerkvenjaškim maistrovcem 
ob razpoložljivih finančnih sredstvih omogočili 
v preteklem letu izpeljavo vseh zastavljenih ci-
ljev. Tako bo tudi v letu 2022,« je ob predstavi-
tvi prav tako polnega načrta dela poudaril pred-
sednik društva Roman Lorenčič, ki so mu člani 
zaupali nov mandat. Podpredsednik društva je 
mag. Mirko Žmavc, tajnik Ivan Anžel, naloge 
blagajničarke je prevzela Simona Kramberger, 
člani upravnega odbora so še: Drago Ploj, 
Stanislav Žmavc in nov član dr. Bernard Rajh
Gostje občnega zbora predsednica ZDGM mag. 
Lučka Lazarev Šerbec, poslanec DZ in veteran 
vojne za Slovenijo Franc Breznik, cerkvenjaški 
župan Marjan Žmavc in predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Cerkvenjak Franc 
Bratkovič so delo društva in sodelovanje oce-
nili kot zgledno.
Nekatere za letos načrtovane aktivnosti so se 
zvrstile že v dneh po občnem zboru. O njih pi-
šemo posebej. V letu 2022 bo društvo še nadgra-
dilo svoje dejavnosti. Ob državnem in občinskih 
praznikih bo organiziralo spominske svečanosti 
in sodelovalo na njih. Organiziralo bo predava-
nja (tudi v sodelovanju z osnovno šolo), okro-
gle mize, delavnice tradicionalni pohod in stro-
kovno ekskurzijo, postavitev tematske razstave 
o generalu Rudolfu Maistru, delavnico Maistrov 
kotiček v sodelovanju z OŠ ter predavanje in 
ogled igre Plebiscit dr. Izidorja Cankarja. Pri or-
ganizaciji večjih prireditev in slovesnosti bo tako 
kot doslej tesno sodelovalo z ZDGM.
Zaslužnim članom in podpornikom je DGMC 
za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri delo-
vanju društva Janezu Firbasu, Albini Kocuvan, 
Ireni Kozar, Silvestru Kosu, Ivanu Lorenčiču, 
Ivanki Žmavc, Lučki Lazarev Šerbec in Milanu 
Lovrenčiču podelilo bronaste plakete.
Ob občnem zboru je DGMC v poklon dr. Franu 
Rosini, tesnemu Maistrovemu podporniku in 
sodelavcu, pripravilo predavanje dr. Marjana 
Toša, izvrstnega poznavalca življenja, dela in 
pomena tesnega Maistrovega podpornika in 
sodelavca.

/EDVARD PUKŠIČ

Polaganje venca pri spomeniku generala 
Rudolfa Maistra v Cerkvenjaku

Odkritje razstave o 10. letnem delovanju 
Društva generala Maistra v Cerkvenjaku

/DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK 
OB PREHODU V POMLAD
29. marca 2022 smo pred spomenikom generala Rudolfa 
Maistra v Cerkvenjaku položili venec v spomin na pred 148 
leti rojenega Rudolfa Maistra. Spominsko slovesnost smo 
dopolnili s kulturnim programom in recitiranjem pesmi, ki 
jih je spesnil Rudolf Maister in so bile izdane v dveh pesni-
ških zbirkah z naslovom Poezije in Kitica mojih.
Spominsko slovesnost smo nadaljevali v avli Vlada Tušaka 
v kulturnem domu, kjer je Društvo generala Maistra 
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/RAZSTAVA O GENERALU RUDOLFU MAISTRU 
NA CERKVENJAŠKI ŠOLI
Zveza Društev general Maister Slovenije, Društvo general 
Maister Cerkvenjak in OŠ Cerkvenjak – Vitomarci smo prip-
ravili priložnostno razstavo o življenju in delu znamenitega 
Slovenca, generala Rudolfa Maistra. Razstava je bila odprta 
od 30. 3. 2022 do 18. 4. 2022 v prostorih šole. Gre za zelo na-
zorno slikovno predstavitev Maistrovega dela in prizadevanj 
za ohranitev slovenskega ozemlja na Štajerskem v prelomnih 
letih v času po prvi svetovni vojni. Bil je izreden rodoljub 
in zavedni Slovenec, kar je bilo v tistem času zelo tvegano 
početje. S svojo pokončno vojaško držo se je zoperstavil ta-
kratnim avstrijskim oblastem in tako ohranil del prizadevanj 
za slovensko ozemlje in slovensko besedo. S svojimi dejanji je 
postal sinonim za neprecenljivega humanista, vojaškega po-
veljnika in umetnika s preprosto slovensko pesniško besedo. 
Skratka vzornik, ki mu tudi današnji globalizacijski trendi ne 
bodo omajali njegove suverenosti. 
Sama razstava je tako našim učencem pobližje predstavila 
določena neprecenljiva zgodovinska dejstva, ki so sicer ve-
likokrat naletela na različna tolmačenja omenjenih zgodo-
vinskih dogodkov. Z vidika ohranjanja domovinske zavesti 
pri mladih pa je to lahko samo zgolj eden od virov za njegovo 
spodbudo in odlična popotnica za boljše razumevanje na-
rodove preteklosti.
Prepričan sem, da bomo tudi mi, ki ohranjamo njegov spo-
min, mladim uspeli približati tisto, kar je odločilno vplivalo 
na to, da tudi danes lahko ponosno govorimo slovensko be-
sedo in živimo v svoji domovini.
Rudolf Maister je tako ostal narodni heroj, general, rodoljub, 
umetnik in zavedni Slovenec, ki se mu še danes lahko samo 
globoko priklonimo.

/mag. MIRKO ŽMAVC

Cerkvenjak pripravilo fotografsko razstavo 
o svojem 10-letnem delovanju. S fotografijami 
želi društvo spomniti na najpomembnejše do-
godke, ki so pomembno zaznamovali društve-
no dejavnost v domačem kraju in širše. Naj na 
kratko spomnim, da društvo vsako leto prip-
ravlja v sklopu občinskega praznika Občine 
Cerkvenjak pohod z močnim simbolnim po-
menom borcev za severno slovensko mejo 
»Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak«. 
Nadalje želim spomniti, da se je DGMC 
z odkritjem doprsnega kipa generala Maistra 
v Cerkvenjaku leta 2014 poklonilo vsem doma-
čim fantom in možem, ki so sodelovali v bojih 
za severno slovensko mejo v letih 1918 in 1919. 
S spominskim obeležjem želi društvo spom-
niti na čas, ko se je kalila ideja slovenstva, in 
v današnjem času spodbujati k vzgajanju do-
moljubja in domovinske zavesti. V letu 2016 
smo v društvu organizirali in izvedli čiščenje, 
obnovo spomenika in urejanje njegove okoli-
ce pri spomeniku 1. sv. vojne. V letu 2017 smo 
doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je bil 
izdelan iz kremenita, nadomestili z bronastim. 
Osnovni kip smo obnovili in podarili Osnovni 
šoli Cerkvenjak – Vitomarci ter avlo šole poime-
novali v Avlo generala Rudolfa Maistra. V tem 
letu smo organizirali skupščino Zveze društev 
generala Maistra v Cerkvenjaku. Na skupščini 
smo v DGMC s pomočjo članov društva, do-
natorjev za žebljičke, Zvezo društev generala 
Maistra in Občino Cerkvenjak svečano razvili 
društveni prapor. Vse to poskušamo s tematsko 
razstavo fotografij prikazati v avli Kulturnega 
doma Cerkvenjak.
V sredo, 30. 3. 2022, smo člani DGMC 
v Mariboru prisostvovali odkritju spominske 
plošče dr. Franju Rosini na Partizanski cesti 16. 
Dr. Franjo Rosina je bil eden najtesnejših sode-
lavcev generala Rudolfa Maistra, pravi rodoljub 
ter pokončen in trden Slovenec v prevratnih 
časih ob koncu prve svetovne vojne. Kot pred-
sednik mariborske Posojilnice s prevladujočo 
mero svoje osebne odgovornosti je v novembru 
in decembru 1918 leta nakazal vojaškemu povelj-
stvu za Spodnjo Štajersko 2 milijona zlatih kron. 
Posojilo dveh milijonov zlatih kron je pomenilo 
začasno rešitev financiranja Maistrove vojske, 
ker v teh mesecih še niso delovale finančne ob-
lasti nove države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Desna roka generala Maistra, dr. Franjo Rosina 
je zapisal: tudi mali narod ima prihodnost. 

/ROMAN LORENČIČ

Učenci osnovne šole si z 
zanimanjem ogledujejo razstavo 

o generalu Rudolfu Maistru

Postavitev in odkritje razstave o 
generalu Rudolfu Maistru v Osnovni 

šoli Cerkvenjak - Vitomarci
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/PDGM LJUTOMER

/S PRAZNIKI SKUŠA DRŽAVA vsaj na simbolni ravni uzako-
niti določeno mero patriotizma oz. domoljubja. V obdobju 
blagostanja in vsesplošnega družbenega napredka žal do-
ločeni nacionalni dosežki postanejo preveč samoumevni. 
V takšnih okoliščinah družbene apatičnosti, lagodnosti in 
nonšalantnosti do narodnih dosežkov pomembno vlogo 
ozaveščanja ter dviga nacionalne samozavesti prevzamejo 
predvsem različne domoljubne organizacije civilne družbe.
Ena izmed takšnih organizacij je tudi Prleško društvo general 
Maister. Njegovo temeljno poslanstvo je predvsem spodbu-
janje in utrjevanje domoljubja ter ohranjanje spomina na do-
godke pomembne za narodovo zgodovino. Predvsem v tre-
nutnem času splošne družbene apatije so tovrstna društva 
tista, ki načrtno gojijo čustva in kult domoljubja. Če jim to ne 
uspe s splošno mobilizacijo njenih vrednot, pa vsaj dosežejo, 
da se ključni narodni dogodki ne pozabijo in ustrezno obe-
ležijo. Lahko bi celo trdili, da omenjena domoljubna društva 
predstavljajo prikrito slabo vest državljanov, ki zaradi lastne 
komoditete zavestno ignorirajo spoštljivi odnos do lastnih 
korenin.
V torek 23 . 11. 2021, na dan državnega praznika, so dijaki 
prvih letnikov ljutomerske gimnazije prisostvovali nekoliko 
drugačnemu, zato pa nič manj pedagoškemu, pouku izven 
šolskih prostorov. Zgodovinsko učilnico so zamenjali za 
sveži zrak v ljutomerskem parku, ki ponosno nosi ime do-
moljuba Rudolfa Maistra. Ob njegovem spomeniku, ki kot 
edini tovrstni prikazuje tudi pesniško ter humanistično plat 
generala, so z aktivnim sodelovanjem sooblikovali njihovo 
učno uro. Najprej jim je Jernej Jakelj, predsednik Prleškega 

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

Učna ura »na prostem« 
ob dnevu Rudolfa Maistra

/mag. JERNEJ JAKELJ, 
predsednik Prleška društva general Maister
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/ENO IZMED TEMELJNIH POSLANSTEV domoljubnih 
društev je vsekakor ozaveščanje širše javnosti o pomembnih 
zgodovinskih mejnikih slovenskega naroda. Prav posebna 
pozornost pa se mora s tovrstnimi aktivnostmi namenja-
ti generaciji, ki bo šele začela sooblikovati našo prihodnjo 
družbo. Mladi so tisti, ki lahko velikokrat zaradi časovne 
oddaljenosti realno brez (pre)pogostih predsodkov presodijo 
in ovrednotijo dogodke iz polpretekle zgodovine, ki starejše 
generacije zaradi čustvene vpletenosti velikokrat (žal) prej 
razdružujejo kot povezujejo.
Zaradi navedenega smo se člani Prleškega društva general 
Maister znova odločili, da za mlade bodoče intelektualce 
organiziramo strokovno ekskurzijo, ki smo jo tokrat poi-
menovali »Naši braniki«, in obravnava ključne dogodke 
ob koncu prve svetovne vojne. Ta čas je namreč odločilno 
vplival na oblikovanje kasnejše slovenske kulturne identitete 
in državotvornosti.
Po poteh spominov so se v torek, 23. novembra 2021, na 
dan državnega praznika Rudolfa Maistra, odpravili dijaki 4. 
letnikov programa splošne gimnazije.
Sprva so obiskali Gornjo Radgono in skozi muzejsko zbirko 
v Špitalu spoznali zgodovino mesta, ki je bilo do leta 1918 eno 

samo mesto imenovano Radgona (nemško Radkersburg). 
Šele dogodki po prvi svetovni vojni so ga namreč razdelili 
na dva ločena dela. V aleji velikanov so spoznali življenjske 
zgodbe Antona Trstenjaka, Petra Dajnka, Antona Krempla, 
Rudolfa Maistra in drugih pomembnih domačinov, ki so 
s svojo vlogo soustvarjali zgodovino mesta. Povzpeli so se 
do cerkve, kjer stojita dva pomembna opomnika. Na vojne 
grozote ob koncu 1. svetovne vojne opozarja Svetilnik miru, 
na boje za Radgono leta 1991 pa Zvon tišine.
V Križevcih pri Ljutomeru so dijaki obiskali spominsko sobo 
dr. Matije Slaviča, ki je v naših krajih pustil poseben pečat, 
predvsem pa se je skupaj s številnimi duhovniki iz Prlekije in 
Prekmurja zavzemal, da bi se Prekmurje priključilo k matič-
nemu narodu, Sloveniji. Slavič se je namreč leta 1919 udeležil 
mirovne konference v Parizu, kjer je v znanstveni razpravi 
utemeljil zahtevo za priključitev Prekmurja k matični do-
movini, kar se je tudi 19. avgusta 1919 uresničilo. Letos smo 
slavili 102-letnico tega dogodka.
Ustrezen ponosen spomin na pomembne dogodke in osebe 
iz bogate slovenske zgodovine je tista družbena vrednota, ki 
jo moramo v današnjem (pre)hitrem globaliziranem svetu še 
posebej negovati ter ohranjati. /MG

/PDGM LJUTOMER

Prleško društvo generala 
Maistra in Gimnazija 

Franca Miklošiča Ljutomer  
SKUPAJ NA STROKOVNI 

EKSKURZIJI 
»NAŠI BRANIKI«
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/PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA je v torek, 23. novem-
bra, pripravilo krajšo prireditev oz. proslavo ob državnem prazniku, 
dnevu generala Maistra.
Prireditev je zaradi epidemioloških razmer potekala v okrnjeni 
oz. krajši obliki in na prostem pred spomenikom Rudolfa Maistra 
v mestnem parku z njegovim imenom. Zbrane sta nagovorila pred-
sednik društva mag. Jernej Jakelj in podpredsednik Franc Čuš. 
V svojih nagovorih sta izpostavila pomen ustreznega obeleževanja 
državnih praznikov in nujnost povezanosti celotnega naroda v tre-
nutnih kriznih razmerah. Lik in delo Rudolfa Maistra sta prikazala 
tudi skozi prizmo njegove sposobnosti povezovanja, jasne vizije 
in dela za skupen narodov blagor. Po nagovorih je Prleško društvo 
generala Maistra pred kip našega borca za severno mejo položilo 
tudi spominsko-zahvalni venec.
Marsikateri starejši, močnejši in bogatejši narodi kot smo Slovenci, 
so že propadli in izginili v ropotarnici zgodovine ter se jih danes še 
redkokdo spominja, samo ker niso ohranjali ter spoštovali lastne 
kulture in zgodovine. Zato državni prazniki predstavljajo opomnik, 
da slovenska samoniklost, posebnost in samostojnost ni samou-
mevna, ampak zgolj posledica pravih odločitev v pravih trenutkih, 
ki so pripeljali k uresničitvi sanj slehernega naroda – samostojni 
državi. Dogodki, ki se jih spominjamo ob državnih praznikih, so 
najboljši dokaz, da sta naša moč in neodvisnost pogojena izključno 
z narodovo slogo. Zaradi moralne odgovornosti do naših predni-
kov morajo državni prazniki postati oz. ostati tisti elementi, ki nas 
združujejo v vsej naši raznolikosti. /MG

/PDGM LJUTOMER

PROSLAVA  
ob dnevu Rudolfa Maistra
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/V PRETEKLEM OBDOBJU v je bilo v našem društvu zelo pe-
stro. Tudi letošnjo zimo nam je zaznamovala prepoved druženja 
zaradi COVID-19, ukrepov. 17.12.2021 je DGM Veržej organizi-
ralo predavanje devetošolcem OŠ Veržej na temo osamosvojitve 
Slovenije. Predaval je upokojeni načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske, generalmajor Alojz Šteiner. 26.12.2021 smo skupaj s TD 
Veržej organizirali Božičkovo obdarovanje otrok v Občini Veržej. 
Božiček je skupaj s svojimi pomagači obdaril 140 otrok naše ob-
čine. Tradicijo obdarovanja otrok bomo vzdrževali še naprej, saj 
sta nasmeh in sreča naših najmlajših najpomembnejša. 19.3.2022 
smo izvedli letni občni zbor našega društva. V mesecu marcu in 
aprilu smo bili v polnih pripravah za slavnostno odkritje doprsnega 
kipa ožjemu sodelavcu generala Maistra, nadporočniku Antonu 
Ostercu. Slavnostno odkritje bo potekalo 7. maja 2022 ob 10.30 uri 
pred njegovo domačijo v Veržeju. V soboto, 11. junija 2022, ob 9. 
uri bomo izvedli tradicionalni turnir v odbojki na mivki na igrišču 
na Starem trgu v Veržeju. Na oba dogodka vas vse lepo vabimo. 
Za podporo našega delovanja se vam vsem zahvaljujemo. Sami 
pa se bomo po najboljših močeh trudili za ohranjanje spomina na 
naše preminule Maistrove borce ter pozitiven doprinos z izvedbo 
različnih dogodkov v občini Veržej.
Lepe pozdrave vsem, predsednik društva Drago Fras ter vsi člani 
našega društva. /MG

/DGM VERŽEJ

Predavanje 
Društva general Maister 

v OŠ VERŽEJ
/ALEX BOBNJAR, 

tajnik Društva General Maister Veržej

Predsednik DGM Veržej Drago Fras s 
člani društva ob polaganju venca

Devetešolci OŠ Veržej z razredničarko, 
predavatelj generalmajor dr. Alojz Šteiner 

in predsednik DGM Veržej Drago Fras
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/PDGM

/POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER je 3.4.2022 organi-
ziralo strokovno ekskurzijo v mesto Kamnik – Maistrovo mesto. 
Strokovne ekskurzije se je udeležilo 28 članov društva. Z lokalnim 
vodičem smo si ogledali stari del mesta, Mali grad, Frančiškanski 
samostan, Šutno.
Sledil je ogled rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šutni – dedišči-
ni kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra – 
Vojanova. Kustosinja nam je izčrpno prikazala njegovo življenje 
in njegov izjemni prispevek k ohranitvi slovenskega ozemlja in 
severne meje.
Okusili smo tudi dobrote Kamnika pri gostišču Repnik. 
Pot nas je nato vodila še v občino Komenda, kjer smo si pod stro-
kovnim vodstvom ogledali knjižnico Petra Pavla Glavarja. Knjižnica 
je neprecenljiva s svojimi primerki, tudi z originalno Slavo vojvodi-
ne Kranjske in lastnoročnimi zapisi Petra Pavla Glavarja.
Sledil je še zadnji ogled pod strokovnim vodstvom, in sicer muzej 
Ivana Selana - slovenskega kartografa samouka. Spominjali smo se 
osnovnošolskih klopi in pa zemljevidov, iz katerih smo se morali 
učiti. 
Člani smo bili s strokovno ekskurzijo izredno zadovoljni, saj smo 
prvič videli vse te znamenitosti in spoznali, da imamo zelo bogato 
dediščino. /MG

/ANDREJKA ČRTANEC
zapisala in fotografirala
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/29. 3. 2022 ob 13.00 uri smo člani Pohorskega društva general 
Maister, poveljnik vojašnice, častniki in podčastniki slovenske 

vojske, položili šopek rož ob naš doprsni kip v vojašnici v 
Slovenski Bistrici. Obudili smo spomin na obletnico rojstva 

generala Rudolfa Maistra, ki se je na ta dan rodil v Kamniku.

/PDGM
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/SLOVO

/PRIDI POSLIKAT MOJ VRT,
je povabil prijatelj. Lani aprila sem vzel fotoaparat in šel. Bilo 
je res rožnato. Okoli in okoli hiše samo cvetje: zvončki, žafra-
ni … preproga. (Nekaj podobnega sem doživel pred leti na 
Toscu, tam so bile preproga planike.) Ni kam stopiti, si rečeš, 
potem pa le najdeš skrito, za stopalo veliko zatravelo mesto. 
Za hišo, ob robu vrta, se vije stara brajda, sredi rož pa kraljuje 
velikanski oreh. Med vsem tem rastjem se tihotapiva, kakšno 
rečeva, predvsem pa pijeva pomladno pisanost.
Tu torej domuje IVAN LUŽOVEC. 
Po takratnem »slikanju« vrta sva nekajkrat sedela v hiši sredi 
rožnega vrta in klepetala. Na prošnjo, da kaj pove o sebi, se je 
prijazno odzval. Nabralo se je gradiva za knjigo. Odgovarjal je 
na sledeča vprašanja:
Zakaj Ivan, če te pa vsi poznamo kot Dušana?
Dušan - partizan? Dušan - planinec?
/IVAN - DUŠAN
Kmalu po rojstvu, 24. decembra 1923, so me nesli h krstu v ma-
gdalensko cerkev. Starša sta odločila, da bom Dušan. Krstitelj 
se z imenom ni strinjal, da je preveč pravoslavno, je zatrjeval. 
Uradno sem postal Ivan (po maminem bratu), za kar sem zve-
del veliko pozneje, najbolj šele v prvem razredu osnovne šole 
v Radvanju. 
Moja starša sta bila doma iz Ježice in Polja pri Ljubljani. Ko 

je oče, tudi Maistrov borec, po prvi vojni dobil službo stru-
garja v železniških delavnicah, sta se preselila v Maribor. Ob 
Radvanjski cesti je nastajala železničarska kolonija, dvajset 
popolnoma enakih hiš. Zgradila sta hišo, v kateri se sedaj 
pogovarjava.
Imel sem kar lepo otroštvo. Bosi smo tekali že ob jožefovem. 
Posebej rad sem opazoval vrabce in lastovke, ki so gnezdile 
za našim žlebom. Skakali smo čez potok in pozimi tudi kdaj 
padli vanj. S starši in bratom smo hodili na sprehode, z mamo 
pa pobirat črnice in kostanje. Nismo bili lačni, ne raztrgani; 
razkošja pa ni bilo. Bil sem tudi sokolaš v sokolski četi Radvanje.
Po petih letih radvanjske osnovne šole me je oče vpisal na me-
ščansko šolo, po zaključku leta 1939 pa sem šel na trgovsko 
akademijo, kjer sem kot dijak 2. letnika aprila 1941 dočakal 
nemško okupacijo.
Vojna je potisnila življenje v razburkan, povsem nenačrtovan 
tok. 
Podobno kot Židje smo bili tudi Slovenci določeni za »do-
končno rešitev«. Lužovci smo pričakovali izgon, zato smo na 
srečo imeli prtljago pripravljeno. Po vratih so udarili 17. julija 
1941 ob dveh zjutraj: 
»Auf, auf! Gremo. S seboj lahko vzamete … Pol ure časa ima-
te. Los!«
Vzeli smo pripravljeno. Kamion. Meljska vojašnica. Vlak. 

/SREČKO PUNGARTNIK, 
član DDGRM Maribor

PARTIZAN IVICA 
JE ZA VEDNO ZASPAL

10. aprila letos je umrl častni in hkrati najstarejši član DDGRM Maribor 
Ivan Lužovec - Dušan, prav v času zvončkov, žafranov, trobentic v njegovem 

vrtu. Ob 100-letnici Planinskega društva Maribor Matica leta 2019 smo 
v društvenem glasilu takole predstavili svojega častnega člana. 

Poškodovani daljnogled, ki je prestregel 
drobec granate in tako Ivanu Lužovcu 5. maja 

1945 rešil življenje. Foto: Srečko Pungartnik
Ivan Lužovec,  

partizan

Z daljnogledom še 
letos januarja doma. 

Foto: Barbara Arih
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Bosna, dvorana s pogradi v nedokončanem sokolskem domu 
v Zavidovičih. Treba je bilo preživeti. Delo za životarjenje smo 
že našli, redne zaposlitve pa ne, ker nismo bili slovenski drža-
vljani. Zato smo si uredili državljanstvo in »postali Hrvati«. 
Oče Franjo je dobil železostrugarsko delo v Sarajevu, mama 
Leopoldina je gospodinjila, brat Franci je bil vpoklican v re-
dno hrvaško vojsko. Z mamo sva se pred zimo 1942 preselila 
k očetu v Sarajevo. Tako sem lahko nadaljeval šolanje v tretjem 
letniku trgovske akademije. Leta 1943 sem bil klican na nabor. 
Vedel sem, da bom moral v hrvaško domobranstvo. Takrat 
sem sklenil, da grem v partizane. Tu se začenja odgovor na 
drugo vprašanje.
/DUŠAN - PARTIZAN IVICA
Spomladi 1944 sem dobil zvezo z aktivistom, ki je ljudem po-
magal v partizane. V treh zaporednih tajnih srečanjih mi je 
razkrival vse težave, v katerih bi se kot partizan znašel. Pred 
odhodom v partizane, avgusta 1944, sem staršema sporočil 
svojo odločitev. Stisnili smo si roke, poljubili smo se. Mamo 
so oblile solze, oče pa se je zrušil na posteljo.
Iz Sarajeva smo novinci pešačili do Gornjega Vakufa, kjer sem 
bil vključen v visočko-fojnički odred. V novoustanovljenem 
artilerijskem divizionu 10. krajiške divizije smo imeli le en top, 
a smo kmalu hrvaškim domobrancem v vasi Rečica zasegli še 
dva, čeprav so ju pred pobegom delno onesposobili.
Nekoč smo se premikali ob Neretvi iz Konjica. Sonce je vzha-
jalo in naenkrat sem opazil neznano ožarjeno goro nad nami. 
Kakšen blagoslov na kruto realnost! Dvajset let po tem prizoru 
sem kot planinec goro obiskal: Zelena glava Prenj planine.
Borili smo se marsikje.
Še danes me preganja pri-
zor, ki se nam je nudil zgo-
daj zjutraj 1. januarja 1945. 
Med Visokim in Fojnico smo 
v snegu opazili črno kolono 
ustašev - koljašev. Ker smo 
imeli predvsem težko orožje, 
nismo mogli sprejeti boja in 
smo se umaknili. Drugo sku-
pino partizanov pa so ustaši 
z zvijačo zajeli. Naslednje jut-
ro smo naleteli na grozljiv pri-
zor: v snegu so ležali poklani 
partizani z vrezanimi zvezda-
mi po telesu. 
5. maja 1945 smo se ustavili 
v vasi Rečica pri Karlovcu. 
Dežurni kurir je skozi ko-
mandantov daljnogled opazil nemške tanke. Prosil sem ga, da 
mi posodi daljnogled. Nisem še prav pogledal skozenj, že je 
počilo. Kurirja ni bilo več nikjer, pa sem obesil daljnogled okoli 
vratu in s soborcem skočil v zaklon. Spet je počilo. Soborcu 
je drobec granate prebil prsni koš, sam pa sem začutil udarec 
v trebuh. Krvi ni bilo in šele pozneje sem opazil, da je daljno-
gled razbit. Rešil me je. V napadu so bili ubiti štirje soborci. 
Zvečer sem stopil h komandantu in mu raportiral:
»Tovariš komandant, vračam ti tvoj daljnogled.«
»Ivica, ker te je rešil, naj ostane tvoj talisman.«
To je ta daljnogled.

Nadaljevali smo pohod proti Gorjancem in Sloveniji. Ravno 
smo prečkali progo Karlovac—Zagreb, ko je prijahal koman-
dant: »Nemčija je kapitulirala!!!«
Komandanta sem prosil, da bi smel drugo jutro navsezgodaj 
pred divizjonom sam na vrh Gorjancev. Na vrhu sem sedel, se 
poslovil od Bosne in Hrvaške, pozdravil Slovenijo in – zaspal. 
Enota je šla mimo mene, a sem jo dohitel.
Takšno olajšanje je povzročilo sporočilo o koncu vojne, da je 
moj spomin od obrežja Krke dalje povsem prazen. Le to vem, 
da smo pešačili in pešačili ter se naenkrat znašli v Slavonski 
Požegi, kjer sem leta 1941 stopil na izgnansko pot.
Ne poveličujem svoje partizanščine, sem pa vseeno ponosen 
na ta dokument: »Štab artiljerijske brigade X. divizije II. 
Jugoslavenske Armije«, na katerem piše: »13. – stupio u J. A. 
10. 8. 1944. g. dobrovoljno«. 
Po nadaljnjem letu služenja v Kragujevcu sem spet »dobrovolj-
no« (Joj, na kolikih raportih so me hoteli prepričati, naj se 
aktiviram!) zapustil vojsko. Hotel sem končati šolo. 15. 4. 1947 
sem v Sarajevu maturiral na trgovski akademiji.
/DUŠAN - PLANINEC
Po maturi sem se odločil za študij na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani in ga tudi zaključil. Še kot študent pa sem se 14. 8. 
1948 pod številko 4688 vključil v ljubljansko podružnico PDS 
(Planinskega društva Slovenije).
Saj sem že kot otrok hodil po Pohorju in med vojno po 
Trebeviču nad Sarajevom, a moja uradna planinska pot se za-
čenja z vključitvijo med planince.
Po povratku v Maribor sem se leta 1953 včlanil v PD Maribor 
(matica) in zvest sem mu še danes.

Prehodil sem veliko gora; pot 
Planine Jugoslavije, dvajset-
krat sem bil na borčevskem 
pohodu na Triglav …, pa tudi 
Transverzalo, saj me je njen 
oče Ivan Šumljak učil v me-
ščanski šoli. Prav v spomin 
nanj sem se letos (2019) juni-
ja podal na Šumljakov pohod 
od Maribora do Mariborske 
koče in prehodil pot v slabih 
štirih urah.
Še vedno rad hodim, najraje 
sam.
/V NEKAJURNEM POGO-
VORU sem še bolj spoznal 
skromnega in pokončnega 
človeka ter zvestega člana 

našega društva. Dušan je bil vrsto let član upravnega odbo-
ra PD Maribor matica in gospodar Mariborske koče. Za delo 
v planinstvu je od leta 1996 do 2009 prejel bronasti, srebrni 
in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije. Od 6. 6. 2009 je 
tudi častni član našega društva. Ob 90. rojstnem dnevu mu je 
PZS podelila spominsko plaketo. Lani decembra je praznoval 
96. rojstni dan. Ali ste opazili, da je prehodil Šumljakovo pot 
v drugi polovici 96. leta starosti? 
Dušan, oprosti, da je velika večina posnetega pogovora za-
enkrat ostala v elektronski obliki. Je pa shranjena in čaka. 
Ostani korenina in pridno hodi. Matičarjem si potreben. /MG

Ivan Lužovec na zboru članov DDGRM 
Maribor 24. marca 2022, ko sta z 
Ivanom Tuškom postala častna 
člana društva. Foto: Barbara Arih
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/SDGM POLNEŠAK

/ŠTEVILNE GENERACIJE NJENIH UČENCEV, 
sodelavce, občane občine Dornave, društve-
ne kolege, krajane Polenšaka in vse, ki smo jo 
poznali in z njo kakorkoli sodelovali, je v za-
četku leta 2022 globoko pretresla novica, da je 
neprizanesljiva in kruta bolezen iz naše srede 
iztrgala nam vsem drago učiteljico, sodelav-
ko, neprecenljivo in vsestransko društveno 
kolegico in dobro prijateljico Zlatko Zelenik 
iz Žabjaka.
Bila je učiteljica z veliko zače-
tnico, rojena za ta poklic, pol-
na življenjskih izkušenj, srčno-
sti, razdajanja in premnogih 
talentov. Iz tega razloga je bila 
prav ona tista, ki je znala ot-
rokom približati pojem domo-
ljubja, ljubezen do sočloveka, 
ohranjanja kulturne in narav-
ne dediščine, tradicije krajev 
in ljudi na našem območju, 
spoštovanja domačega kraja 
in domovine, znala je pribli-
žati znanje za življenje. 
Bila je nežna, človeška in neo-
majna. Premnogim učencem kot druga mama.
Zlatka je vsa leta svoje poklicne poti, vse do 
zaslužene upokojitve, službovala kot učiteljica 
razrednega pouka na osnovni šoli v Dornavi. 
Na veliko srečo krajanov Polenšaka je bila vrsto 
let dodeljena, da poučuje, na takrat še delujoči, 
podružnični osnovni šoli na Polenšaku. 
Ob tem se je tesno povezala s krajem in tam-
kajšnjimi prebivalci. Trudila se je na vseh 
področjih, pa če je bilo neposredno povezano 
z njeno službo ali ne. 
Pred štirinajstimi leti se je na Polenšaku usta-
novilo domoljubno Slovenjegoriško društvo 

general Maister. Zlatka je bila med ustanov-
nimi člani in vsa leta članica upravnega od-
bora. Udeleževala se je vseh lokalnih, regijskih 
in najvišjih državnih prireditev. Bila je glavna 
organizatorica šolskih in občinskih proslav, 
strokovnih ekskurzij, okroglih miz in taborov 
na temo domoljubja. Sodelovala je ob izzidu 
večih knjig dornavskih osnovnošolcev, bila 
podpora mentorju prof. Alešu Marđetku, 

nenazadnje je bila tudi med 
soorganizatorji osrednje dr-
žavne proslave ob državnem 
prazniku dnevu Generala 
Maistra, ki je bila leta 2018 
prav v Dornavi.
Njen doprinos v društvu je 
bil neprecenljiv, saj je bila 
ključni povezovalni člen med 
šolo, društvom in lokalno 
skupnostjo. Za vestno delo, za 
vse zasluge, požrtvovalnost in 
povezovalnost je prejela pri-
znanje Zveze društev general 
Maister Ljubljana.
Ko je odložila službene obve-

znosti in ko bi s svojimi talenti, izkušnjami in 
znanjem lahko nadaljevala svoje poslanstvo 
v mirnem obdobju jeseni življenja v raznih 
društvih in organizacijah, je imela usoda z njo 
drugačne načrte. Žal je bila bolezen močnejša, 
njeno srce ni več zmoglo in Zlatka se je žal 
mnogo, mnogo prezgodaj poslovila.
Z A NJENE VREDNOTE, POSLANSTVO 
IN VELIČINO NJENEGA BIVANJA SMO JI 
V DRUŠTVU, V KRAJU IN OBČINI DORNAVA 
NEIZMERNO HVALEŽNI!
Draga Zlatka, zelo te pogrešamo! /MG

/MARTINA HORVAT
Slovenjegoriško društvo general Maister

ZLATKI  
v zahvalo in slovo!



Maistrov 
glas

/www.zvezadgm.si

M

/MAISTROV GLAS, GLASILO ZVEZE DRUŠTEV GENERALA MAISTRA, 2022, št. 1 
/ODGOVORNA UREDNICA: MAG. LUČKA LAZAREV ŠERBEC /UREDNICA: JANJA HLEB, prof. /LEKTORICI: ALENKA FINGUŠT, prof., KLARA NAPAST, prof. 

/SLIKA NA NASLOVNICI pRIDObLjENA Iz Društva general Maister Ptuj /GRADIVO zbIRALI: JANKO ŠERTELJ, MILAN ZEČEVIĆ, RUDOLF PFAJFAR 
/ObLIKA IN pRELOM: DRUGAOBLIKA.COM /TISK: VISUAL MEDIA /NAKLADA: 1.650 izvodov


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

