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GENERALA MAISTRA ZADNJA POT 
PO SLOVENSKI ZEMLJI
Od Unca preko Ljubljane do Maribora 
zahvala in počaščenje
 Ljubljana, 27. julija
Danes se je general Rudolf Maister na vekomaj poslovil od 
svojega prijaznega letnega doma na Uncu ob jugozahodni 
meji države, da na severni meji leže v svoj poslednji dom. 
V tihem, turobnem avtomobilu mariborskega pogrebnega 
zavoda je zamišljen in sam še enkrat preletel svojo majhno 
domovino, ki jo je bil vso uklenil v svojo veliko, gorečo, ne-
ustrašno ljubezen.
Skozi en sam vroč julijski popoldan in večer se je popeljal 
še enkrat skozi ta mesta, trge in vasi, čez polja in gozdove, 
čez prelaze in mostove od meje do meje, da v zemlji in lju-
deh, ki so po vseh mestih in vaseh hiteli na ulice in na prag, 
še enkrat poišče potrdila, da nobena ura in nobena kapljica 
krvi ni potekla zaman. Od meje do meje je še enkrat potoval 
mrtvi general, kakor da bi rad le ob uri smrti pregledal vse 
svoje oddelke in vsem živim zaklical v spomin, naj ostanejo 
na stražah, zakaj borbe še dolgo ni kraj.
 
/Ganljivo slovo na Uncu in na poti do Ljubljane 
Vest, da je general Maister umrl na Uncu, kjer je dolgo vrsto 
let tako rad preživljal svoje poletne dni, se je že včeraj z veliko 
naglico raznesla po vsej Notranjski. Kmečki fantje in dekle-
ta so mrtvaški oder takoj obsuli s cvetjem in venci, številni 
čestilci in spoštovatelji zaslužnega pokojnika pa so zmerom 
iznova prinašali od blizu in daleč cvetja in zelenja.
Danes ob dveh popoldne je prispel mrtvaški voz maribor-
skega pogrebnega zavoda, medtem pa sta se pripeljala tudi 
generalova sinova Hrvoj, ki je v službi na banski upravi 
v Ljubljani in inž. Borut iz Zagreba. Domači duhovnik je ob 
veliki množici občinstva pred hišo opravil cerkvene obre-
de, cerkniški zdravnik dr. Pušenjak pa se je kot bivši oficir 
v Maistrovi vojski in njegov prijatelj ter kot zastopnik Sokola 
in JNS poslovil od njega v kratkih, v srce segajočih besedah. 
Nato so uniformirani gasilci dvignili krsto in jo po kmečki 
navadi odnesli v sprevodu v cerkev, kjer so se izvršile pog-
rebne svečanosti, nato pa do občinske meje v Rakeku, kjer 
so jo položili v avtofurgon. Oddelek Sokolov je v sprevodu 
tvoril generalovemu truplu častno stražo.
Na Rakeku se je v imenu občine poslovil od pokojnika župan 
Tavčar, domači fantje pa so krsto vnovič obsuli s cvetjem. 
Razen velike množice okoliškega občinstva se je udeleži-
lo pogrebnih svečanosti tudi veliko število zastopnikov in 
korporacij, tako vsa obmejna sokolska društva in gasilci, 
sreski podnačelnik Dev iz Logatca, upravnik carinarnice 
z Rakeka in zastopniki obmejne vojaške čete, obmejne po-
licije in finančne straže. Gasilska godba iz Cerknice je igra-
la žalne koračnice, pevci z Rakeka in Unca pa so se pred 
hišo žalosti in na občinski meji z žalostinkami poslovili od 
pokojnika.
Na poti od Unca do Ljubljane je po vseh vaseh pričako-
valo generala na njegovi poslednji poti mnogo občinstva. 
Na Planini in v Logatcu sta se oba avtomobila za nekaj 
minut ustavila. Domača duhovščina je blagoslovila krsto, 

predstavniki civilne oblasti pa so mu pred zbranim ljudstvom 
izkazali poslednjo čast.
Na Uncu je dopoldne obiskal rodbino pokojnega genera-
la tudi namestnik bana podban dr. Pirkmajer in ji v imenu 
banske uprave izrekel sožalje ter obenem položil lep venec 
na krsto. Jutri se z Rakeka odpotuje štiričlanska deputaciza 
občinske uprave na pogreb v Maribor.
 
/Ljubljana je izkazala zadnjo čast
Ob pol 17. je bil napovedan prihod mrtvega generala 
v Ljubljano. Stopnišče pred nunsko cerkvijo, kjer so se vrši-
le cerkvene svečanosti, je bilo ovito v črni flor, in okrašeno 
s cvetočimi oleandri. Z grajskega stolpa in z javnih poslopij 
so plapolale žalne zastave. Po Kongresnem trgu so bile priž-
gane luči. Vkljub dejstvu, da se je o prihodu pokojnikovega 
trupla izvedelo šele v popoldanskih urah, se je pred cerkvi-
jo zbrala gosta množica občinstva, da izkaže nacionalne-
mu borcu in poetu poslednjo čast. Med predstavniki naših 
oblastev in korporacij so bili tudi podban dr. Pirkmajer, škof 
dr. Rožman, divizionar Cukavac, dr. Fettich kot zastopnik 
župana in mestne občine, upravnik policije Kreševan, in-
špektor banske uprave dr. Guštin, zastopnika prosvetnega 
oddelka inšpektor Vrhovnik in nadzornik Drnovšek, senator 
dr. Rožič, magistratni direktor Jančigaj, zastopniki Združenja 
rezervnih oficirjev generalni tajnik Pogačnik, dobrovoljci in 
Maistrovi borci, med njimi generalov osebni prijatelj in so-
borec polkovnik Andrejka, tajnik ljubljanske sokolske župe 
Flegar, predsednik združenja častnikov Hrovatin in tajnik 
Škafar, zastopniki NO ravnatelj Dular, Kokolj in Brnčič, glavni 
tajnik CMD inž. Mačkovšek in še dolga vrsta predstavnikov. 
Ob 16. 45 je privozil mrtvaški avto mariborskega pogrebne-
ga zavoda, za njim pa osebni avto, v katerem so spremlja-
li dragega pokojnika ga. Maistrova s sinovima Hrvojem in 
Borutom. Ko so odprli avtofurgon, v katerem je ležala težka 
krsta, zavita v črni flor in vsa v cvetju in vencih, je škof dr. 
Rožman ob asistenci dveh duhovnikov opravil pogrebne mo-
litve. Nato so združeni pevski zbori pod vodstvom dirigenta 
Prelovca zbrano zapeli »Usliši nas, o Gospod«. V imenu 
Ljubljane je izrekel poslednje besede občinski svetnik dr. 
Fettich:
»General Maister se vozi na tej poslednji poti s svojega 
zadnjega doma na Uncu v svoje poslednje domovanje skozi 
Slovenijo, kakor da bi rad ob slovesu še enkrat pregledal 
vso domovino, ki se je zanjo v borbi in pesmi ves žrtvoval. 
Kakor da je v vsaki najmanjši okoliščini simbol usode, je 
veliki general prebil svoje poslednje dneve ob naši zapadni 
meji, ki je tudi njegovo požrtvovalno in velikopotezno delo 
ni moglo premakniti tja, kjer tečejo resnične meje našega 
rodu. Tu potuje zdaj skozi belo prestolnico svoje domovi-
ne, kjer je preživel toliko lepih in bridkih ur kot dijak, kot 
častnik in poet. Od tod se bo na svoji poslednji poti lahko 
še enkrat ozrl proti Kamniku, svojemu rojstnemu kraju, 
proti Kranju in Karavankam, za katerimi je ostal eden 
najlepših kosov slovenske zemlje, ki se je general Maister 
zanj na čelu svojih borcev tako vroče boril. Potem ga bo 
vodila pot skozi Črni graben, kjer se bo srečal s senco svo-
jega sodelavca in soborca po peresu in orožju, pisatelja in 

/JUTRO, 28. 7. 1934,  
št. 171, str. 3
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oficirja Podlimbarskega, skozi belo Celje in čez božje šta-
jerske ravnine v njegov Maribor, edini od naših mejnikov 
štirih, ki nam ga je lahko odrešil on sam. Generalu Maistru, 
vzoru idealista in narodnega borca, ostane med nami večen 
slaven spomin!« 
Nato je dr. Fettich v imenu mestne občine položil na krsto ve-
lik venec svežih rož, pevci pa so zapeli »Blagor mu«. Podban 
dr. Pirkmajer, škof dr. Rožman, divizionar Cukavac in dr. 
Fettich so vdovi ge. Maistrovi in sinovoma izrazili svoje so-
žalje. Nato pa sta se avtofurgon z mrtvim generalom in avto 
z njegovimi najožjimi svojci odpeljala dalje proti Mariboru. 
Z vzkliki »Slava!« se je množica ljubljanskega občinstva 
poslovila od generala Maistra. Pogreba v Mariboru se bo 
udeležilo posebno odposlanstvo Ljubljane.
 
/Tako se bo Maribor poslovil od osvoboditelja
 Maribor, 27. julija
Mestni župan dr. Lipold je danes izdal naslednji proglas: 
»Someščani! Na Uncu pri Rakeku je umrl častni meščan 
mariborske mestne občine, gospod general Rudolf Maister. 
Mestna občina bo nam ljubega in dragega blagopokojne-
ga gospoda generala, s čigar imenom je najožje povezana 
zgodovina jugoslovanskega Maribora, položila k večnemu 
počitku jutri na mestnem pokopališču na Pobrežju. Mestna 
občina položi dopoldne ob 9. blagopokojnega svojega ča-
stnega meščana na katafalk v magistratnem vestibilu, od-
koder se bo vršil pogreb ob 16. Mestna občina je izobesila na 
svojih poslopjih žalne zastave in državne zastave s florom. 
Vabim someščane, da sledijo zgledu mestne občine in da 
izkažejo poslednjo čast zaslužnemu možu.«
Da bo Maribor dostojno izkazal zahvalo in počaščenje svo-
jemu osvoboditelju, se je v predsedstveni sobi na magistratu 
pod predsedstvom župana dr. Lipolda vršilo posvetovanje, 
da se določi spored pogrebnih svečanosti. In bilo je dolo-
čeno: na čelu sprevoda bo nosil podoficir križ, za njim bo 

korakala železničarska godba »Drava«, sledile bodo korpo-
racije, Sokoli, lovci, obrtniki in ostala društva, gasilci, voja-
ška godba in del vojaštva. Za tem bosta dva oficirja nesla 
odlikovanja generalu Maistru, sledili bodo nosilci vencev, 
duhovščina, nato pa lafeta s krsto, za katero bo šla rodbina, 
predstavniki civilnih oblasti, oficirji, Slovensko žensko dru-
štvo, godba, ostalo občinstvo, sprevod pa bo zaključil drugi 
del vojaštva. Svojega generala ob odru in pri pogrebu bodo 
stražili Maistrovi borci in vojaki. Pred magistratom bo bla-
goslovil truplo škof dr. Tomažič, ki bo tudi vodil vso žalno 
svečanost. Od pokojnika se bo pred magistratom poslovil 
mestni župan dr. Lipold, nakar se bo ob 16. pričel pomikati 
sprevod na mestno pokopališče na Pobrežju, kjer se bo od 
pokojnika poslovila cela vrsta govornikov po določenem vr-
stnem redu.
 
/Žalna seja – pogreb na stroške Maribora 
Ob 18. je bila v mestni posvetovalnici na magistratu žalna seja 
mestnega občinskega sveta, ki jo je otvoril in vodil župan dr. 
Lipold. V posvetovalnici je bil postavljen Maistrov doprsni 
kip, okrašen z zelenjem. Seje so se udeležili polnoštevilno vsi 
občinski svetniki v žalnih oblekah. Župan dr. Lipold je ura-
dno sporočil smrt generala Rudolf Maistra, nato pa obširno 
očrtal njegovo življenje in zasluge za Maribor in vso našo 
domovino. Poudarjal je, da bo ime generala Maistra ostalo 
zapisano za vedno z zlatimi črkami v analih Maribora. Ob 
koncu njegovega govora so vsi prisotni vzkliknili v slavo in 
čast generalu Maistru.
Občinski svet je soglasno sklenil, da se v priznanje zaslug po-
kojnika izvrši pogreb na občinske stroške ter se izreče sožalje 
njegovi družini. Ob tej priliki je župan prečital tudi sožalno 
brzojavko ljubljanskega župana dr. Dinka Puca in drugih. 
Obenem je povabil župan dr. Lipold vse občinske svetnike, 
naj se jutri ob 9. dopoldne udeleže sprejema krste s truplom 
pokojnika, popoldne ob 16. pa pogreba. /MG

Pogrebni sprevod v Mariboru
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/JUTRO, 29. 7. 1934,  
št. 172, str. 1

MAISTRA-VOJANOVA ZADNJA POT IN 
ZADNJE DOMOVJE V MARIBORU
Nad 10.000 ljudi je spremilo osvoboditelja 
Maribora in popularnega našega generala 
in pesnika na njegovi zadnji poti
 
 Maribor, 27. julija
Ves Maribor je bil danes pod vtisom velikih svečanosti ob 
pogrebu svojega osvoboditelja, generala Rudolfa Maistra. Že 
dopoldne so prišle iz bližnje in daljne okolice deputacije po-
sameznih podeželskih društev ter podeželskih občin. Zlasti 
številne so bile iz Dravske doline, kjer skoro ni bilo občine, ki 
ne bi bila poslala svojega zastopnika k poslovitvi od dragega 
pokojnika.
 
/Množice defilirajo 
Ves dan so defilirale mimo krste, ki je bila postavljena na 
odru v prehodu pod mestnim magistratom, nepregledne 
množice ljudstva. Računajo, da je defiliralo mimo osvobo-
ditelja Maribora okrog 15.000 ljudi. Svojega generala so bo 
odru stražili Maistrovi borci, vitezi Narodne Odbrane in 
vojaki. Po mestu so tiho plapolale številne žalne zastave in 
državne trobojnice na pol droga; ni bilo hiše, s katere ne bi 
visele v znak zadnjega pozdrava mrtvemu generalu.
Za pogreb so se že v zgodnjih popoldanskih urah pričele 
zbirati na glavnem trgu in v sosednjih ulicah množice, ki so 
danes tako nenavadno razgibale življenje na mariborskih uli-
cah. Mirno sodimo, da se je k slovesu zbralo najmanj 25.000 
ljudi. In pogreb je bil ne samo globoko pieteten, marveč tudi 
nenavadno pester. Nudil je nepozabne slike in prizore.
Ob 15.30 so prikorakali na prostrani glavni trg vojaki, Sokoli, 
viteška četa Narodne Odbrane, člani mornariške sekcije JS, 
gasilci, športniki in druga društva z zastavami, zavitimi 
v črno kopreno.
Točno ob 16. je bil Glavni trg zaseden do zadnjega kotička. 
Zaradi tričetrturne zamude ljubljanskega brzega vlaka, s ka-
terim je prispel ban dr. Marušič, pa so se žalne svečanosti 
nekoliko zavlekle. A takoj po banovem prihodu je škof dr. 
Tomažič ob mnogoštevilni asistenci duhovščine blagoslovil 
pred magistratom zemeljske ostanke generala Maistra.
/Poslovitev mestnega župana 
Ko je utihnila žalna molitev je stopil blizu krste mestni župan 
dr. Lipold in z zanosnim glasom veličal zasluge pokojnega 
generala za Maribor in vso našo domovino. Govor se je glasil: 
»Pred tremi tedni se je poslovil blagopokojni gospod general 
Maister od svojega mu ljubega in tako dragega Maribora. 
Odhajal je na letovanje na Unec pri Rakeku. Pregledal je 
še v soncu in v vsej lepoti pokrajino, ki jo je po prevratu 
komandiral. Včeraj se je vračal po isti poti v svoj Maribor 
mrtvi general. Triumfalna je bila ta pot. Hvaležni narod 
mu je izkazoval poslednjo čast. Danes se mariborski ob-
činski svet poslavlja od svojega častnega meščana, mesto 
od moža, s čigar imenom je povezana zgodovina jugoslo-
vanskega Maribora. Ko so se jeseni leta 1918. razmajale 
fronte in so bile strte vojske centralnih sil, je nastopil za 
nas oni čas, ko je bilo treba, da z lastno voljo in z lastnimi 
silami ustvarimo svoj lastni dom. V tistih dneh zmede in 

neorientiranosti nam je vstal general Maister. Naklonjena 
usoda nam je poslala v odločilnem trenutku moža odloč-
ne volje, ki se je globoko zavedal usodepolnosti trenutka. 
Odločen, da z zmago nacionalne stvari postavi na kocko 
vse, je prevzel komando mesta in obmejno poveljstvo. S pre-
mišljeno in odločno razorožitvijo zelene garde je v pravem 
trenutku dovršil dejanje, ki je za vedno odločilo pripadnost 
Maribora k Jugoslaviji. Blagopokojni general je vodil, nav-
duševal in užival narodno zavest kot govornik in pesnik. 
Ime generala Maistra, moža, ki ima nevenljive zasluge za 
Maribor in našo severno mejo, bo zapisano z zlatimi čr-
kami v analih mariborske mestne zgodovine, Maribor bo 
narodnemu junaku v globokem spoštovanju vedno ohranil 
hvaležen spomin. S tvojim delom, dragi general, je bila sreč-
no zaključena doba dolgoletnih nacionalnih borb, ki jih je 
vodil kdaj naš narod pod najtežjimi pogoji proti udušljivi 
premoči sovražnih sil. S tvojim delom je stvarno odloče-
na pripadnost Maribora in njegovega zaledja k svobodni 
kraljevini Jugoslaviji ter je zmagovito končana težka naci-
onalna borba za naše sveto mesto. Tvoj veliki nacionalni 
duh naj trajno bdi nad usodo Tvojega dragega Maribora! 
Maribor se ti v hvaležnosti klanja pred tvojo krsto!«
 
/Dolg sprevod med gostim špalirjem 
Združeni pevski zbori so mogočno ubrano zapeli žalostinko 
»Vigred«. Ko je tako bil opravljen obred na Glavnem trgu 
se je pričel med gostim špalirjem občinstva pomikati im-
pozantni sprevod. Pot je vodila preko državnega mosta, po 
Masarykovi, Tržaški in Pobreški cesti do pokopališča. Na 
vseh ulicah, kjer se je pomikal sprevod, so gorele luči zastrte 
s črno kopreno. Ali solnce je sijalo z nezmagljivo silo na ve-
drem nebu. 
Na čelu sprevoda je jezdil močan oddelek sokolske konjeni-
ce. Za njo je nosil podnarednik križ. Zvrstili so se strumni 
oddelki Sokolov v krojih in civilu, med njimi sta bila tudi 
starosta ljubljanske sokolske župe dr. Pipenbacher in tajnik 
Felgar. Na čelu oddelkov so nosili prapore, turobne žalostinke 
je igrala godba »Drave«.
Sledila je godba »Sloge«, za njo pa dolge vrste mladih vitezov 
Narodne Odbrane. Vse te čete so nosile na čelu krasne vence 
in mrke prapore z mrtvaškimi glavami. Za nosilci vencev je 
nato korakal oddelek mornariške sekcije JS, sledili so čla-
ni CMD, Kluba koroških Slovencev, društva »Jadrana« in 
»Nanosa«, Narodne strokovne zveze, Slovenskega lovske-
ga društva, I. SSK Maribora, SK Železničarja, SK Maratona, 
SK Peruna, potem narodni železničarji in še članstvo drugih 
mariborskih društev, ki so po večini vsa nosila pred seboj 
vence in svoje prapore. 
Na čelu dolge vrste gasilcev mariborskega in okoliških dru-
štev in čet je igrala godba »Danice«. Seveda so tudi gasilci 
nosili prapore, ovite v črno kopreno. Sledila je godba pe-
kerskih gasilcev, za njimi pa zastopniki finančnih organov, 
orožniki, kaznilnični pazniki in dolga vrsta poštarjev. Dalje so 
stopali v sprevodu mariborski združeni pevski zbori, nato pa 
mariborska vojaška godba, ki je neumorno igrala žalostinke 
na čelu močnega oddelka vojaštva 45. pehotnega polka. 
Dva častnika sta nosila na blazinah vsa odlikovanja 
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mrtvega generala. Za vojaštvom so korakali zastopniki aka-
demskih društev Jadrana, Triglava in Danice, člani povojne-
ga Narodnega sveta in skoro korporativno zbrani Maistrovi 
borci. Sledil je sprevod posameznih deputacij, ki so vse nosile 
krasne vence. In še je bil prepoln vencev in cvetja tudi po-
sebni cvetlični voz. Med venci so bili posebno vidni oni, ki 
so jih darovale mariborska mestna občina, Ljubljana, Rakek, 
Unec in še nekateri. 
Vencem je sledila duhovščina pod vodstvom dr. Tomažiča, 
nato pa lafeta s pokojnikovo krsto. Ob njej so korakali vojaki 
in Sokoli. Na krsto sta bili položeni insigniji generala: sablja 
in čepica.
Za krsto je šla pokojnikova rodbina in sorodniki. Sledili so 
odlični predstavniki: zastopnik Nj. Vel. kralja general Hadžić, 
zastopnik vojnega ministra polkovnik Putniković, ban dr. 
Marušič, podban dr. Prikmajer, komandant mesta polkovnik 
Glišić, sreska načelnika Milan Mlakar in dr. Seneković, ob-
činski svet mariborski z županom dr. Lipoldom na čelu, se-
nator dr. Ploj, narodni poslanci Krejči, dr. Pivko, Gajšek, inž. 
Pahernik, Petovar, Zemljič in Rasto Pustoslemšek, šef ma-
riborske policije Radošević, šef obmejne policije Krainović, 
zastopniki ljubljanske, celjske, ptujske, kamniške, rakeške, 
unske, marenberške in še mnogih drugih občin, zastopniki 
pravoslavne cerkvene občine, samoupravnih in državnih ura-
dov kakor tudi mnogoštevilni predstavniki raznih organizacij 
in ustanov.
Polnoštevilo se je udeležil pogreba mariborski oficirski 
zbor in z njim rezervni oficirji, Slovensko žensko društvo, 
Združenje trgovcev in obrtnikov, potem pa še nepregledna 
množica ostalega občinstva.
Mogočni sprevod, kakršnega doslej Maribor pač še ni videl, 
je zaključil oddelek 32. artilerijskega polka v popolni opremi. 
Tako je torej korakalo v žalnem sprevodu nič manj kakor 
okrog 10.000 ljudi. In kakor je vsa ta povorka v globokem 
spoštovanju sledila mrtvemu osvoboditelju, tako se je tudi 
dolgi, dolgi špalir v tihi žalosti poslavljal od moža, ki je spo-
štovanje in hvaležnost zaslužil. Zvonovi vseh mariborskih 
cerkva so zvonili ves čas k pogrebni svečanosti. Prvi oddelki 
sprevoda so že stopali na tla poslednjega domovanja, ko so 
zadnji komaj šele zapuščali Glavni trg.
 
/Slovo na pokopališču
Veliko mestno pokopališče na Pobrežju je bilo premajhno, 
da bi sprejelo vse tisoče pogrebcev.
Od vrat pa do groba so tvorile špalir viteške čete Narodne 
Odbrane, vojaki in Maistrovi borci. Ko so pripeljali krsto na 
lafeti in jo spustili v grob, je opravil pogrebni obred škof dr. 
Tomažič. On sam je nato tudi v imenu cerkve izrekel sožalje 
soprogi zaslužnega pokojnika, obema sinovoma in sorod-
nikom, nato je pa v izbranih besedah tolmačil izgubo, ki je 
zadela Maribor in vso našo domovino. G. škof je zaključil 
obgrobnico z željo, da bi pokojnemu generalu Maistru, ki 
je prejel najvišja odlikovanja Nj. Vel. kralja, predsednika če-
škoslovaške republike Masaryka in še druga, tudi kralj vseh 
kraljev v nebesih podelil najvišje odlikovanje.
Potem je izpregovoril polkovnik Glišić v imenu oficirskega 
zbora. Opisal je pokojnega generala kot vojaka, krepko je 

obeležil njegove zasluge za domovino ter pozval ves oficirski 
zbor, naj mu zakliče – Slava! Trikrat je gromko odjeknil zad-
nji pozdrav.
V imenu Maistrovih prvih oficirjev in najožjih prijateljev se 
je poslovil upokojeni polkovnik Cvirn, ki je zelo lepo ori-
sal človeške vrline generala-pesnika. Na čelu Maistrovih 
borcev je izpregovoril v poslednje slovo predsednik učitelj 
Malenšek. In še je izpregovoril zastopnik celjske organizacije 
Maistrovih borcev Šribar, ki je spustil v grob zemljo s celj-
skega gradu, ovito s hmeljem.
V imenu osrednjega odbora Narodne Odbrane v Beogradu 
je govoril mrtvemu borcu in branitelju Uroš Belić. Nato 
pa je v imenu oblastnega in mestnega odbora mariborske 
Narodne Odbrane opisal upokojeni državni tožilec dr. Jančič 
Maistrove zasluge za organizacijo in delo Narodne Odbrane 
v Mariboru in bivši mariborski oblasti. V imenu kluba koro-
ških Slovencev se je toplo poslovil predsednik dr. Fellacher iz 
Ljubljane z željom da bi mrtvi general tudi v nebesih mislil 
na svojo neosvobojeno Koroško, za katero se je toliko boril 
in trudil. Zadnji je govoril v imenu Mariborskega kluba knji-
ževnikov Radivoj Rahar; presrčno se je poslovil od pesnika, 
saj je bil Rudolf Maister v domovini najprej znan kot pesnik 
Vojanov in je tudi samo kot pesnik in strasten ljubitelj svoje 
zemlje in rodu lahko ustvarjal načrte, s katerimi je priboril 
Maribor in našo sedanjo severno mejo.
Škof dr. Tomažič je opravil še zadnje molitve. Vojska je odda-
la častne salve iz pušk in topov. V poslednje slovo so turobno 
zaigrale godbe. Preko pokopališča so odplavale tožno ubrane 
melodije pevskih zborov. In že je zemlja za vselej osvojila, 
kar je njenega.
Maistrovi gospe vdovi in obema sinovoma je izrekel sožalje 
v imenu Nj. Vel. kralja general Hadžić, nato v imenu voj-
nega ministra polkovnik Putniković, v imenu armadnega 
poveljništva polkovnik Čakovski, ban dr. Marušič in drugi 
dostojanstveniki. 
Le polagoma so se množice razhajale. Nikomur se ni mudilo, 
saj je bil dan pogreba generala Maistra praznik- praznik ža-
lovanja. Še dolgo v mrak so se gibale trume pogrebcev nazaj 
proti Mariboru, ki se je navzklic krasnemu večeru ves vdal 
tihi bridkosti dragocene izgube.
 
/Žalovanje v rojstnem kraju
 Kamnik, 28. julija
Po mestu visijo črne zastave. Kamnik žaluje za svojim roja-
kom in častnim meščanom generalom Rudolfom Maistrom. 
Ko ga je pred 4 meseci obiskala delegacija mestne občine 
in mu izročila pismeno čestitko kamniške občine k 60le-
tnici, je general Maister obljubil, da bo v letošnjem poletju 
na povratku s počitnic na Uncu obiskal svoj rodni kraj in 
se popeljal v Kamniško Bistrico. Še pred nedavnim je pi-
sal našemu županu g. Franu Kratnarju, s katerim ga veže 
iskreno prijateljstvo še izza mladostnih let, da še vedno ni 
pozabil obljube, obiskati svoj rodni kraj. Žal je usoda odločila 
drugače. Kamnik se v globoki žalosti klanja spominu svoje-
ga velikega in za narod tako zaslužnega rojaka. Njegovega 
pogreba v Mariboru se je udeležilo zastopstvo mestne občine 
z županom g. Kratnarejm na čelu. /MG
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/UVODNIK

b 26.  juliju, 
je prav, da 
se spom-
nimo po-

m e m b n i h 
osebnosti in to 

je bil tudi sloven-
ski sin General Rudolf Maister.
General Maister je bil odprtega ka-
rakterja, temperamenten, čustven, 
zelo pozoren do starejših in velik do-
moljub. Svoje delovanje je gradil na 
spoštovanju do sočloveka, njegove 
identitete.
Bil je človek, ki se je za Slovence v 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.
To številko Maistrovega glasu smo namenili, da predstavimo 
obnovo Maistrove grobnice, ki stoji na mariborskem poko-
pališču Pobrežje. 
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 
pokopališče in jo položili v eno izmed običajnih skromnih 
grobnic. Nenadna generalova smrt je mestno oblast prese-
netila do te mere, da ni utegnila pravočasno pripraviti nove 
grobnice, ki bi odražala Maistrovo veličino. Je pa bila izre-
čena 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 pokopališču 
Pobrežje v Mariboru je torej star več kot 85 let. V zadnjih 
nekaj letih so bili v različnih krogih podani predlogi za bodisi 
za obnovo oz. premestitev grobnice na novo lokacijo, na 
Dobravo. Slednji predlog je v javnosti povzročili precej raz-
burjenja. 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 grobni-
ca obnovi na obstoječi lokaciji. Tako 
smo vsi skupaj v letošnjem letu pristo-
pili k aktivnostim za obnovo grobni-
ce. Glavni avtor podobe prenovljene 
grobnice je arhitekt lvo Goropevšek, 
ki je skupaj z družino Maister obli-
koval idejno zasnovo projekta. Na 
podlagi le-te smo pristopili k prido-
bivanju ustreznih dovoljenj (posebej 

spomeniškega varstva). lzdelana je bila tudi finančna kon-
strukcija projekta. Vsi navedeni dokumenti so bili potrebni 
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 proračunskih sredstev. 
Med prvimi se je poleg Zveze društev general Maister pro-
jektu priključilo Ministrstvo za obrambo RS. Svoje deleže so 
prispevali tudi člani družine Maister, Domovinsko društvo 
general Maister Maribor ter Mestna občina Maribor. V pro-
jektu, ki je bil zaključen v sredo, 17. 11. 2021, so poleg arhi-
tekta 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.
Ob koncu še razmišljanje o tem: kako bi general Maister 
danes gledal na našo državo. Kaj bi si želel za Slovence 31 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. Želel bi enotno Slovenijo. Želel bi, da 
bi bili ponosni, da smo kot majhen narod zmogli upor zoper 
usodo, ki so nam jo namenili tujci in da smo se bili sposobni 
enakopravno umestiti med evropske narode.
V Zvezi društev general Maister že več kot dvajset let ohra-
njamo spomin, sporočilnost ter poslanstvo generala Rudolfa 
Maistra. 
Zahvala vsem, ki ste pripomogli, da je grobnica velikega sina 
našega naroda končana in dostojno obnovljena.

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC
predsednica ZDGM
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/G E N E R A L M A I S T E R – P O Č I V A J V M I R U

/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 veli-
častna. Avto z njegovo krsto se je najprej us-
tavil v Ljubljani, nato v Celju, zvečer pa je pris-
pel v Maribor. V rotovški veži se je od generala 
poslovilo 10.000 užaloščenih ljudi. 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 po-
kopališče 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. 
Žal, ostalo je le pri obljubi.
Kmalu zatem sta se Maistrova sinova Hrvoj 
in Borut odločila, da bosta sama uredila oče-
tu – generalu dostojno zadnje prebivališče. 
Obiskala sta arhitekturno delavnico Jožeta 
Plečnika in leta 1934  naročila prvi načrt 
Maistrovega nagrobnika. Ta bi naj stal na 
pobreškem pokopališču. Načrt ni bil uresni-
čen. Pravi vzrok za to pa žal ni znan. Arhitekt 
Plečnik je leta 1938 pripravil nov načrt ozi-
roma drugo različico Maistrove grobnice. 
Zasnoval je grobnico, ki bi bila pogreznje-
na v zemljo in obdana s tako imenovanim 
trdnjavskim obzidjem. Vse kaže, da se je 
Plečnik zgledoval po rimskem načinu pokopa. 
Tudi ta ideja je ostala le na papirju. Priprave na 
drugo svetovno vojno so dokončno zaustavile 

željo Maistrovih sinov po novi grobnici.
Po končani vojni in v obdobju izgradnje so-
cialistične države ni bilo časa in volje, da bi 
osvoboditelju Maribora uredili dostojen grob. 
Maister je bil zamolčan in izbrisan iz kolek-
tivnega spomina. Tudi njegova sinova sta vsaj 
delno delila njegovo usodo. Kljub neugodni 
politični atmosferi v Mariboru sta sinova 28. 
junija 1979 podpisala pogodbo (glej prilogo) 
za izdelavo nove grobnice. V kamnolomu 
Josipdol sta naročila ves potrebni material, ga 
plačala in deponirala v Gradisovem skladišču 
na Studencih. Borut Maister je bil namreč 
direktor Gradbenega podjetja Gradis. Ko sta 
imela načrt za grobnico in ves potrebni ma-
terial, sta začela iskati lokacijo za njeno po-
stavitev; najprej na pobreškem pokopališču, 
nato pa na nastajajočem novem pokopališču 
na Dobravi. Potrebnega soglasja nista dobi-
la, podobno kot v predhodnih poskusih. Ta 
zgodba se je s smrtjo obeh Maistrovih sinov 
končala, material za grobnico pa je izginil nez-
nano kam.
Ob 100-letnici bojev za severno mejo leta 
2018 je znani Mariborčan, galerist in zalo-
žnik, Primož Premzl dal pobudo za uresničitev 
Plečnikovega načrta za postavitev Maistrove 
grobnice. Predlagal je skrbno izbran prostor 
na novem pokopališču na Dobravi. Prepričan 
sem, da je bila njegova pobuda iskrena, do-
moljubno naravnana in za nekatere posame-
znike v celoti sprejemljiva. Imela pa je vrsto 
nasprotnikov, tako spomeniške stroke, urba-
nistov, krajinarjev, politikov in predstavnikov 
veteranskih organizacij. Tudi v tem primeru 
so prevladovale različne ideološke interpreta-
cije, ki so v celoti zavrnile Premzlovo pobudo. 

/ALEŠ ARIH
predsednik DDGRM Maribor in odgovorna oseba za izvedbo projekta

Maribor, november 2021

Kronološki 
pregled nastajanja 
Maistrove grobnice 

v Mariboru
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Žal je bila ta resnično premalo transparentna, 
s pomanjkljivimi argumenti in brez izdelane 
finančne konstrukcije. Tedanji župan MOM 
Andrej Fištravec je po »ideološki vojni« skušal 
strasti umiriti z besedami, da ideja ni dokonč-
no zamrla in da bo nekoč v prihodnosti naša 
družba sposobna stopiti skupaj in velike ljudi 
postaviti tja, kamor si zaslužijo. Na tiskovni 
konferenci veteranskih organizacij 17. maja 
2018 je bila sprejeta skupna izjava: »Končajmo 
javne polemike o grobnici in se zavzemimo za 
dostojen zgodovinski spomin«.
Skupno izjavo je posebej podprla tudi Zveza 
društev general Maister.
Temu priporočilu je sledilo Domovinsko dru-
štvo generala Rudolfa Maistra Maribor, ki ima 
v svojem logotipu pripisano geslo Društvo, ki 
brani slovenski ponos. Z vso odgovornostjo 
se je društvo odločilo, da vzame vajeti v svo-
je roke in pripravi sprejemljiv projekt za do-
končno ureditev obstoječe Maistrove grobni-
ce. K sodelovanju smo pritegnili Maistrovega 
vnuka Boruta, nato pa še krovno organiza-
cijo Zvezo društev general Maister, kiparja 
Viktorja Gojkoviča, arhitekta Iva Goropevška 
in kamnoseka Petra Kimovca. V kratkem času 
nam je uspelo pridobiti kulturno-varstveno so-
glasje in mnenje Pogrebnega podjetja Maribor. 
Spomeniška služba je v svojem soglasju med 
drugim zapisala: »Trenutno stanje grobnice 
tako arhitekturno kot likovno ne izraža po-
mena osebnosti, ki je v njej pokopana. Prav 
zato bi kakovostna ureditev grobnice pome-
nila nadgradnjo same pojavnosti.«
Arhitekt Ivo Goropevšek je izdelal načrt 
nadgradnje grobnice in dodal dve maketi. 
Kipar Viktor Gojkovič se je lotil modelira-
nja medaljona z generalovim  portretom, 

zaradi zdravstvenih razlogov pa dela ni mogel 
zaključiti. Nastala je časovna stiska, iz katere 
nas je rešil akademski kipar Marjan Drev, ki 
je med drugim tudi avtor Slomškovega spo-
menika pred mariborsko stolnico. Umetnik 
je pravočasno izdelal negativ medaljona in 
ga predal v odlivanje livarju umetnin Borutu 
Kamšku v Komendi. Kamnosek Peter Kimovec 
je s svojo ekipo opravil zahtevno delo, saj je 
bilo potrebno striktno upoštevati navodila 
arhitekta in želje lastnika grobnice Boruta 
Maistra. S strokovnega vidika je bil projekt 
pripravljen za realizacijo.
Manjkalo pa je najpomembnejše – finančna 
konstrukcija. To zahtevno nalogo je prev-
zela Zveza društev general Maister (ZDGM). 
Pripravila je razrez potrebnih sredstev in 
kot financerje predlagala ZDGM, Ministrstvo 
za obrambo, družino Maister, Domovinsko 
društvo generala Rudolfa Maistra Maribor 
in Mestno občino Maribor. Pri slednji se je 
v začetku zataknilo, saj ni našla pravne pod-
lage (glej prilogo) za sofinanciranje družinske 
grobnice. Vendar pa je, zavedajoč se moralne-
ga in materialnega dolga do družine Maister, 
predvsem pa do pokojnega generala, brez 
katerega danes ne bi živeli v našem lepem 
slovenskem Mariboru, MOM našla ustrezno 
rešitev in zagotovila svoj delež sredstev.
Poročilo zaključujem z zahvalo vsem, ki so 
sodelovali v opisanem projektu. Opravili smo 
častno domoljubno nalogo, ki bo pomagala 
izbrisati črni madež, ki se je vse predolgo za-
drževal na Maistrovi grobnici. Ko bomo stali 
pred urejenim Maistrovim grobom, bomo 
v mislih podoživljali zgodbo človeka, ki je svo-
je življenje, kljub različnim težavam, podredil 
interesu slovenskega naroda. /MG



12 /MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si

/MG

/PO DOKONČNI ODLOČITVI, da se generalu ne postavi spome-
nika na pokopališču v Mariboru, ampak izvede temeljita obnova 
družinske grobnice Maistra in potomcev, me je gospod Aleš Arih 
kot predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra 
povabil k sodelovanju pri realizaciji obnove oziroma izdelavi idejne 
zasnove nove podobe grobnice. Ob tej priložnosti sem spoznal 
vnuka generala, g. Boruta Maistra, lastnika grobnice in predstav-
nika potomcev generala. Grobnica je namreč družinska, zato je 
bilo usklajevanje ideje za obnovo z Maistrovim potomcem na eni 
strani ter gospodom Arihom na drugi odločilno in pomembno tako 
v organizacijskem kot finančnem smislu.

November 2019
Izdelan je prvi idejni predlog na osnovi posnetka obstoječega sta-
nja. Grobnica je v celoti betonska, v nizu grobnic prislonjena na 
ometani pokopališki zid višine 2.00 m ob Kosovelovi ulici nasproti 
nove pobreške cerkve MMC.
Na zidu sta pritrjeni spominski plošči, na eni z napisom »Generalu 
Maistru«, na drugi imena pokojnih sorodnikov generala, ena nad 
drugo v sredini velikosti 70x100 in 60x100 cm. Tlorisno je grobni-
ca velikosti širine 260 cm ob zidu, 250 cm pri robniku pešpoti in 
dolžine 320 cm s pokrovom 100x200 cmv sredini enake betonske 
izvedbe.
Napotek, da naj se spominski plošči ohranita tudi v novi predlagani 
ideji, da se ne vznemirja svojcev pokojnih v grobnici, je bil kot naj-
pomembnejši upoštevan pri vseh drugih predlogih obnove. Pri tem 
pa je ostala dilema, kako ločiti dejstvo, da je grobnica družinska, 
hkrati pa predstavlja spomin na generala kot pomembno osebnost 
v državnem pomenu in kateremu se ob praznovanju spominskih 
praznikov poklonimo z državniškimi častmi.

Idejna zasnova 
izvedbe obnove 

obstoječe grobnice 
generala Rudolfa Maistra 
na Pobrežju v Mariboru

/IVO GOROPEVŠEK, univ. dipl. ing. arh.
Plečnikova 3, 2000 Maribor

Maribor, 17.11.2021



13/MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si

V prvi ideji sta spominski plošči enaki pre-
maknjeni na desno, na levi nastali prostor pa 
spomenik generalu.
Spomenik predstavlja izpostavljen masiv-
ni okvir okna, v katerem stoji general v ce-
lotni postavi, vendar v pomanjšani velikosti. 
Okvir masivnih stranic 18x18 cm je izdelan iz 
tonalita.
Kot okno lebdi okvir velikosti 108x135 cm 
v zraku, nevidno pritrjen na zidu s podobo 
vizionarja, ki v danem trenutku odločno sledi 
svoji viziji, kaj naj stori in kako naj se odloči.
Generala v pomanjšani velikosti bi izdelal ki-
par g. Viktor Gojkovič na Ptuju.
Zato je sledil obisk pri kiparju, ki je že imel 
izdelan model generala, vendar v preveč 
abstraktni podobi, kar ni ustrezalo vnuku 
Borutu, zato ideja ni bila podprta. 

Februar 2020
Izdelan je bil nov predlog obnove na osnovi 
najdenih medaljonov generala v reliefni okrog-
li keramični plošči s premerom 37 cm. Predlog 
je ohranil spominski plošči na desni polovici 
stene, na levi polovici pa povečan medaljon 
s premerom 54 cm v bronastem odlitku z re-
liefno tehniko. Za osnovo je bila predvidena 
tonalitna plošča debeline 6 cm, velikosti stene 
200x260 cm, s konzolo pod medaljonom za 
obešanje prazničnega venca.
Pri kiparju Viktorju je bilo dogovorjeno, da 
lahko medaljon generala oblikuje tudi v drugi 
bolj prepoznavni poziciji, naravnost v obraz 
in ne kot na obstoječem medaljonu iz profila.
Med tem je kipar Viktor zbolel in ni bil spo-
soben oblikovati in izdelati medaljona v ter-
minu, ki je določen za dokončanje obnove in 
otvoritev.
Ves čas iskanja ustrezne podobe in rešitve sem 
mnenja, da mora oblikovati podobo generala 
na sugestijo vnuka Boruta akademski kipar, 
odlitek iz brona pa izkušeni livar.

September 2021
V sodelovanje pri oblikovanju spominske ploš-
če je povabljen kipar Marjan Drev, za izdelavo 
odlitka pa umetniško livarstvo Roman Kamšek 
iz Komende.
Plošča velikosti 108x171 cm je oblikovana v ce-
loti s črkami v stilu romano, generalov obraz 

pa po sliki po Borutovem izboru kot osnova 
za odlitek v bronu.
Končna ideja obnove grobnice, ki je potrjena 
od vseh snovalcev, temelji na dveh oblikov-
nih elementih iz dveh materialov: izbranem 
tonalitu in svetlejšem bronu, ki v končni fazi 
oksidira v zeleni patini.
Obstoječa betonska tla grobnice in zidana 
ometana stena ob grobnici dobita novo lebde-
čo oblogo iz tonalita različnih debelin v končni 
polirani izvedbi.
Kamen dobavi in montira kamnoseštvo Peter 
Kimovec po načrtih za razrez plošč.
Prvi oblikovni element so talne plošče debeline 
10 cm, ki so položene na pasove v naklonu od 
stene do roba grobnice in lebdijo nad obsto-
ječo grobnico in delujejo lahkotno kljub veliki 
debelini in teži plošč. Nad obstoječo odprtino 
v grobnici je v naklonu v enem kosu pokrovna 
plošča 100x200 cm enake debeline (10 cm).
Drugi oblikovni element je pokončna stena 
grobnice, ki je sestavljena iz dveh stranskih 
stebrov in dveh horizontalnih plošč med nji-
ma. Celotna stena pokopališkega zidu je na 
novi obložena v dolžini 261 cm z 3 cm odstav-
ljano kamnito oblogo višine 216 cm in je višja 
od zidu. Pokončni plošči, ki zaključujeta oblo-
go na steni, sta velikosti 45x216x10 cm, vmesni 
plošči sta dimenzije 171x108x3 cm. Spodnja 
horizontalna plošča je snemljiva in namenjena 
napisom pokojnim sorodnikom generala. Črke 
so vklesane, velikosti v dogovoru z lastnikom, 
in pozlačene.
Zgornja plošča je velikosti 171x108x3x 
m in je podlaga bronasti plošči enake velikos-
ti. Bronasto ploščo sestavljajo poudarjene črke 
večjih in manjših velikosti ter reliefno pre-
poznavno obličje po izboru vnuka Boruta – 
takšno, ki po njegovem spominu najbolj ustre-
za podobi njegovega dedka.
Bronasta plošča je v kamniti enoviti podobi 
obnovljene družinske grobnice izstopajoča, 
zato je reliefno odlita iz žlahtne kovine in spre-
minjajoče barve, kar naj bo vredno generala in 
v njegov spomin.
Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali 
v timskem delu izoblikovati spomenik veli-
kemu Slovencu in človeku generalu Rudolfu 
Maistru. Hvala tudi izvajalcem za dobro op-
ravljeno delo pri obnovi grobnice. /MG
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/MG

/OKROGLI RELIEFNI PORTRET Rudolfa Maistra je izdelan na 
osnovi ene od znanih fotografij, ki kot taka prvič služi kiparskemu 
namenu. Modelacija je realistična s poudarkom na plastičnosti 
in kiparskemu volumnu. Forma je stroga, reprezentativna, brez 
dekorativnih dodatkov. Relief s premerom 36 cm je umeščen 
v osrednji del večje bronaste plošče dimenzij 171 x 108 cm. Nad 
reliefom se nahaja napis v dveh vrstah. V prvi piše »GENERAL« 
(višina črk 5,5 cm), v drugi »RUDOLF MAISTER« (višina črk 
8 cm), pod portretom letnici rojstva in smrti 1974 – 1934 (višina 
4 cm). Tipografski izbor črk je nestandarden. Črke z imenom 
Bold so odebeljena različica klasičnih rimskih tiskanih črk Trajan. 
Tehnično izvedbo je omogočila nova metoda 3-D oblikovanja 
in vlivanja v livarskem pesku. Vse mere bronastega dela kot tudi 
v celoti so usklajene z znanim numerološkim (in dandanes že 
tudi matematičnim) principom seštevanja prečnih vsot, ki dajejo 

končno številko 9. /MG

/dr. MARJAN DREV, 
akad. kipar

Poročilo  
kiparskega dela
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/MG

/PRIČETEK DEL: september 2021
Material: POHORSKI TONALIT debeline 10 cm 

in 3 cm - vse vidne površine so polirane.
Grobnica je sestavljena iz horizontalnega in 
vertikalnega dela. Dimenzija horizontalnega 

dela je 250 x 320 cm, vertikalnega dela pa 
260 x 216 cm.

Horizontalni del je sestavljen iz štirih plošč 
debeline 10 cm ter pokrova grobnice prav 
tako debeline 10 cm. Pred montažo plošč 

smo pripravili podkonstrukcijo z naklonom. 
Plošče so položene in fiksirane na podkon-
strukcijo tako, da je na sredini odprtina, ki 
je prekrita s pokrovom grobnice. Stiki med 
ploščami so zafugirani. Pokrov grobnice ni 

lepljen, da je enostavno snemljiv.

Vertikalni del sestavljajo dva stebra debeline 10 
cm, ter dve plošči debeline 3 cm, ki sta monti-
rani ena nad drugo med stebroma. Stebra ter 
zgornja plošča so montirani na predhodno 
pripravljeno podkonstrukcijo nameščeno na 
pokopališki zid. Vsi elementi so lepljeni ter 
pričvrščeni z nerjavečimi sidri zalitimi z epo-
ksidnim lepilom. Spodnja plošča je snemlji-
va. Na njej so gravirani ter pozlačeni napisi 
pokojnih.
Dela smo zaključili 12. oktobra 2021.
Zahvaljujem se Zvezi družitev generala 
Maistra, posebej gospodu Alešu Arihu, ki so 
izbrali naše podjetje in nam zaupali izved-
bo izdelave grobnice za tako pomembnega 
Slovenca kot je general Rudolf Maister. /MG

/PETER KIMOVEC
Kamnoseštvo Kimovec d.o.o.

Maribor, 15.11.2021

Obnova grobnice 
generala Maistra
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/MG

/IDEJA O PRENOVI OBSTOJEČE GROBNICE generala Rudolfa 
Maistra in ostale družine Maister je bila podana že v času posku-
sa postavitve grobnice po načrtu arhitekta Plečnika v letu 2018. 
S konkretnim predlogom za obnovitev obstoječe grobnice pa je do 
mene v letu 2019 kot potomcu generala Maistra in lastnika ome-
njene grobnice prišel gospod Aleš Arih, predsednik Domovinskega 
društva general Rudolf Maister Maribor. Po njegovi predstavitvi 
približne finančne konstrukcije projekta in določitvi morebitnih 
financerjev projekta sem se z idejo prenove strinjal. V sodelovanje 
je kmalu za tem povabil še arhitekta gospoda Iva Goropevška. Mi 
trije smo sestavljali pripravljalno ekipo, ki je med seboj stalno ko-

municirala in vodila projekt.
Glede na to, da je grobnica družinska, je bila moja želja pri prenovi, 
da se s prenovo prenavlja grobnica vseh tam pokopanih, skratka 
celotne družine s tem, da se generalu kot najpomembnejšemu čla-
nu družine daje večji poudarek. Oba člana ekipe sta moje želje pri 
nastajanju projekta upoštevala in med nami ni bilo večjih nesoglasij.
Gospod Goropevšek je v teku priprav naredil nekaj osnutkov, ki 
smo jih skupaj preučevali in jih glede podanih predlogov tudi mo-
dificirali. Vse dileme smo reševali sproti. Dileme, ki so nastajale, 
so bile: izbira kamna, debelina, postavitev in položaj vertikalnih in 
horizontalnih kamnitih plošč, višina vertikalnega dela grobnice, 
debelina plošč in pokrova, besedilo napisov, višina ter razpore-
ditev in barva ter kvaliteta črk, gornja plošča iz kamna ali kovine, 
reliefni portret generala da ali ne in njegov položaj na plošči, izbira 

izvajalcev in še bi se našlo.
Sam sem se najbolj angažiral pni določanju velikosti in razporedi-
tvi črk in številk na ploščah, svetoval sem tudi avtorju reliefnega 
portreta generala Maistra gospodu Drevu pri realizaciji portreta. 
Popolnoma proste roke sem imel pri oblikovanju napisov na spodnji 

nagrobni plošči, kjer so navedeni moji ostali sorodniki.
Z končnim »izdelkom« sem zadovoljen. General Maister je končno 
dobil primeren zadnji dom, Maribor in Slovenija pa sta dobila obe-

ležje, na katerega sta lahko ponosna.
Zahvaljujem se gospodu Arihu pa tudi gospodu Goropevšku za 

tvorno sodelovanje in za njuno potrpljenje z mano. /MG

/BORUT MAISTER
Maribor, 19. 11. 2021

Moj pogled 
na prenovo grobnice 

generala Maistra
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/SLAVNOSTNO ODKRITJE PRENOVLJENE 
MAISTROVE GROBNICE, 22. 11. 2021
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/PREDLOG O POTREBI OBNOVE Maistrove grobnice na 
pokopališču Pobrežje v Mariboru je star že več kot 50 let. V 
zadnjih nekaj letih so bili v različnih krogih podani predlogi 
bodisi za obnovo bodisi premestitev grobnice na novo lokacijo. 

Slednji predlog je v javnosti povzročili precej razburjenja. 
V problematiko se je s podporo Zveze društev general Maister 
aktivno vključilo Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra 
Maribor, ki je skupaj s člani družine Maister našlo ustrezno rešitev, 

in sicer da se grobnica obnovi na obstoječi lokaciji.
Tako smo v letošnjem letu pristopili k pripravi načrtov za obnovo 
grobnice. Glavni avtor podobe prenovljene grobnice je arhitekt 
Ivo Goropevšek, ki je skupaj z družino Maister oblikoval idejno 
zasnovo projekta. Na podlagi le-te smo pristopili k pridobivanju 
ustreznih dovoljenj (posebej spomeniškega varstva). Izdelana je 
bila tudi finančna konstrukcija projekta. Vsi navedeni dokumenti 
so bili potrebni 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 proračunskih sredstev. 
Med prvimi se je poleg Zveze društev general Maister projektu 
priključilo Ministrstvo za obrambo RS s Pogodbo o sofinanciranju 
obnove družinske grobnice Rudolfa Maistra. Svoj deleže so prispe-

vali tudi člani družine Maister ter Mestna občina Maribor. 
V projektu, ki je bil zaključen 17. 11. 2021, so poleg arhitekta Iva 
Goropevška kot izvajalci sodelovali Kamnoseštvo Kimovec, kipar 

Marjan Drev in Livarna umetnin Kamšek. 

ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 18. 11. 2021

Poročilo o dokončni izvedbi 
del pri obnovi grobnice 

generala Rudolfa Maistra 
na pokopališču Poobrežje 

v Mariboru
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Finančni pregled je razviden in spodnje preglednice:

ODHODKI

Kamnseštvo Kimovec d.o.o. 13.303,20 €

Kipar Marjan Drev s.p. 1.500,00 €

Livarana umetnin Kamšek 7.320,00 €

Avtor arhitekt Ivo Goropevšek 500,00 €

Slavnostna otvoritev 430,00 €

SKUPAJ 23.053,20 €

PRIHODKI

MO RS 5.000,00 €

MO Maribor* 5.000,00 €

Družina Maister 3.000,00 €

ZDGM 10.053,20 €

SKUPAJ 23.053,20 €

 
* Pri sofinanciranju Mestne občine Maribor bodo sredstva v višini 
3700€ na podlagi pogodbenih obveznosti nakazana ZDGM ter na 

podlagi sklepa 1300€ nakazana DDGRM Maribor. 

Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, se odhodki pokrivajo 
s prihodki, kar pomeni smotrno vodenje in pripravo projekta. 

V zvezi s tem se še enkrat zahvaljujemo vsem organizatorjem, 
sofinancerjem in izvajalcem obnove. 

S spoštovanjem, 

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC
Predsednica ZDGM
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/2. DEL

/ZA DRUGO POLOVICO MAJA je bila v ča-
sopisu napovedana pošiljka živil iz Slovenije 
(Ministrstvo za prehrano), ki bo predana 
vodstvu aprovizacije Radgone (vodja Franc 
Čeh, trgovec v Radgoni) z nadzorom vladne-
ga komisarja dr. Klobčiča in prehranjevalne-
ga sosveta: 3 vagoni moke, vagon fižola in par 
tisoč kg sladkorja1, v začetku junija pa sta se 
krompir in fižol dobila brez nakaznic.2
V zasedenem območju so bili razpušče-
ni občinski odbori bivšega okrajnega gla-
varstva Radgona in postavljeni naslednji 
gerenti: Dedonci (Ivan Gomboc), Nasova 
(Jožef Roškarič), Plitvica – Lomanoši (Anton 
Kebler), Plitvički Vrh (Filip Jurkovič), Potrna 
(Ivan Pavel), Slov. Gorca (Fran Veberič), 
Stara-Nova vas (Jožef Možir), Zenkovci (Jakob 
Domanjko) in Žetinci (Matija Rogan)3.
Murska straža je poročala tudi o dogajanju na 
pariški mirovni konferenci, o čemer ji je poši-
ljal pisna poročila iz Pariza član jugoslovanske 
delegacije, dr. Matija Slavič4.
Časopis je povabil »vse Slovenke in Slovence, 

1 MS 5/1919 (17.5.1919); Preskrba Radgone in okolice 
z živili.

2 MS 8/19129 (7.6.1919); Aprovizacija v Radgoni
3 MS 5/1919 (17.5.1919); Razpuščeni občinski odbori
4 MS 7/1919 (31.5.1919); Murskim stražarjem 

(izvirno pismo iz Pariza);o tem več Ivan Rihtarič 
Diplomatsko delovanje jugoslovanske delegacije 
v Parizu ter časopis Murska straža od aprila 1919 
do podpisa St. Germainske mirovne pogodbe 
septembra 1919, 2004 

ki čutijo z nami«, da se udeležijo dne 1. junija 
ob 3. uri popoldan v vojaški jahalnici ustanov-
nega občnega zbora Narodne obrane, organi-
zacije, ki bo delovala na območju Radgone in 
okoliških vasi5.
Na zborovanju je govoril komisar dr. Klobčič 
in razložil cilje »Narodne obrane«, v odbo-
ru so bili »zastopniki vseh strank in slojev«, 
poslana je bila tudi pozdravna brzojavka ge-
neralu Rudolfu Maistru in ga prosijo, »da ne 
pozabite tudi na nas murske Slovence …«. 
Napovedane so bile nove akcije, vsak mesec, 
naslednja 15. junija. Ob koncu poročila o usta-
novnem zboru se je ponovno povabilo ljudi 
v članstvo saj » kdor ne bo ud…se sam izloči 
iz narodnih vrst »6.
K že objavljenim imenom družin, ki so živele 
v Dolgi ulici, je časopis objavil še naslednje 
podatke: »od 735 družin, ki živijo na območju 
mesta Radgona ima nenemške priimke 450 
družin (410 s slovenskimi rodbinskimi imen 
in 40 tuja, ogrska, italijanska, češka itd.). 
Družin z nemškim priimki je le okoli 285 …. 
ta neznatna kolonija je obdana s slovenskim 
življem, katerega je mesto tekom zadnjih de-
setletij asimiliralo … Začel pa se bo obra-
ten proces, ki bo pretvoril Radgono v čvrsto 

5 MS 7/1919 (31.5.1919); Ustanovni občni zbor
6 MS 8/1919 (7.6.1919); «Narodna obrana« v Radgoni, 

v juniju je Ljudevit Klobčič bil imenovan za deželno-
vladnega tajnika

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

/mag. ddr. IVAN RIHTARIČ
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slovensko postojanko.«7.
Časopis je objavil sorodstveno povezavo Johanna Mikla, 
vodje odpora proti jugoslovanski zasedbi Radgone februar-
ja 1919, saj je njegov oče, bivajoč v Satahovcih v Prekmurju, 
imel vinograd v Terbegovcih pri Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je 
pa živel tudi njegov brat Franc. Zahtevalo se je, da se postavi 
nadzorstvo nad to njegovo lastnino, kot je to slovenska oblast 
izvedla že v maju za mnoga posestva avstrijskih lastnikov na 
območju gornjeradgonskega okraja8.
V sredini junija 1919 se je v Murski straži objavilo sporočilo, 
»ki smo ga vendarle izvedeli, kako so na pariški mirovni 
konferenci rešili vprašanje naših meja …. Da Maribor in 
Radgona zanesljivo pripadeta naši kraljevini.«. Meja bi naj 
potekala »pod Špiljem, ki ostane nemški Avstriji, po Muri 
gre meja do točke pri Segovcih pri Radgoni, kjer se še bo 
določila, nato severovzhodno med Obrajno in Dietzom na 
eni in Pridahofon in Farovci na drugi strani ter na bivšo 
avstrijsko-ogrsko mejo na Kučnico ….« Časopis je vseeno 
previdno zapisal, da »so severne meje torej začrtane prib-
ližno … ,čeprav se jim pozna, da so napravljene v naglici, 
ker bi morala po treznem premisleku železnica Radgona - 
Špilje pripasti Jugoslaviji … a še ni zaplapolala z mestnega 
stolpa naša trobojnica«9.
Slovenizacija Radgone in okolice se je kljub negotovemu 
stanju o bodočih mejah nadaljevala: nemški oddelek na 
radgonski pošti je bil razpuščen, naloge so prevzeli sloven-
ski uradniki, izobraževalno društvo (kot edino slovensko 
društvo v Radgoni) se je odločilo ustanoviti javno ljudsko 
knjižnico, s pomočjo »slovenske javnosti in prispevkov«, 
napovedan je bil nov občni zbor Narodne obrane (15.6. ob 10. 
uri) z govorniki iz Maribora in razpisana oddaja glavne to-
bačne trafike v mestu ter med malimi oglasi možnost »vsem 
nemškim Radgončanom, da se lahko natančneje seznanijo 
z njimi« 10 Za praznik gornjeradgonske župnije (Sv. Peter – 
29. junij) je bil za predvečer napovedan družabni večer vrtu 
hotela »K carju« (Genur) z mešanim in moškim pevskim 
zborom, s programom slovenskih skladb11, pod vodstvom 
Janka Čiriča12. Zvečer 5. julija pa je bil v dvorani mestne 
hranilnice v Radgoni koncert, ki ga je priredila mariborska 
Glasbena matica v sodelovanju z mariborsko vojaško godbo 
in radgonskim pevskim društvom (7 pesmi)13.
Časopis je povabil ljudi na ustanovitev Gospodarske zadruge 
za Prekmurje, Mursko polje in Slovenske gorice (nedelja 6. 
julija ob 10.uri) v bivšo odvetniško pisarno dr. Goričkega 
v Radgoni, Spodnji Gris, št. 7. Predstavljeni so bili namen 
ustanovitve zadruge in pogoji včlanitve (plačilo, glede na 
družbeni sloj, od 2 do 100 kron)14.

7 MS 8/1919 (7.6.1919); Nemštvo mesta Radgone
8 MS 3/1919 (3.5.1919); Državno nadzorstvo nad posestvi in 8/1919 

(7.6.1919); Sv. Jurij ob Ščavnici
9 MS 9/1919 (14.6.1919);Severne meje, K vprašanju naših železniških 

zvez ,Jugoslovanska Radgona
10 MS 9/1919 (14.6.1919) ;Tedenske novice, Temeljito znanje 

jugoslovanskih jezikov 
11 MS 11/1919 (28.6.1919); Petrov dan v Radgoni
12 MS 12/1919 (5.7.1919); Petrov večer v Radgoni
13 MS 12/1919 (5.7.1919); Koncert v Radgoni
14  MS 11/1919 (28.6.1919); Gospodarska zadruga, Vabilo 

Časopis je potarnal, da je imelo uredništvo težave pri dobavi 
papirja in je zadnja, enajsta številka, nekoliko zakasnila, a je 
vseeno z veseljem sporočil, da sta bila poleg že dveh uvedena 
nova dva vlaka na progi Maribor – Špilje – Ljutomer15.
Časopis je ostro kritiziral knjigo dr. Franza Kamnikarja in 
jo označil, da je delo polno zgodovinskih nepravilnosti in 
izdano z edinim namenom, da »mora zato brezpogojno 
Radgona s svojo okolico pripasti nemški Avstriji« 16.
10. julija je bil v gostilni »K ledenici« ustanovni občni zbor 
telovadnega društva Sokol za Radgono in še isti večer se je 
včlanilo že več kot 100 članov in članic ter se pri tem nabralo 
za 911 kron finančnih darov (npr. Duchon 500 K in Franc 
Korošec 100 K). V odbor so bili izvoljeni: kot starosta Franc 
Sever – upravitelj javne bolnice v Radgoni, »podstarosta« 
Franc Korošec – trgovec in posestnik iz Gornje Radgone, 
načelnik Makso Dominkuš – učitelj v Gornji Radgoni, tajnik 
in blagajnik Franc Čeh – trgovec v Radgoni in odborniki 
(Stane Baraga, Janko Čirič, Tone Ivnik, Jurkovič Hubert, 
vsi iz Radgone, Andrej Trojnko iz Žetinec in Franc Zemljič 
iz Radenc)17.
23. julija je bilo v Radgoni, v gostilni Karla Genura, ustanov-
ljeno Slovensko pevsko društvo, ki ga je vodil dr. Radovan 
Brenčič, pevovodja je bil Janko Čirič ter še 13 ostalih članov 
odbora, med njimi tudi Jernej Vengust, ki je bil asistent po-
štnega urada v Radgoni in je bil imenovan za oficijala18.
V časopisu se je konec julija 1919 razvila polemika glede t. i. 
Mariborskega sporazuma (februar 1919), ki je postavil tudi 
t. i. nevtralni pas med slovensko in avstrijsko stranjo in dal 
železniško progo Špilje – Radgona Avstrijcem in »smo razo-
čarani nad našo narodno (deželno) vlado v Ljubljani«19.
Za ljudsko knjižnico v Radgoni so bili darovani trije novi 
prispevki (Jožef Ozmec, dekan iz Ljutomera -100 K, Josip 
Škrlec, trgovec iz Gornje Radgone-100 K in Posojilnica iz 
Gornje Radgone – 200 K)20.
S 16. številko je začel časopis izhajati na 6 straneh in je v uvo-
dniku izrazil razočaranje nad mirovnimi pogajanji in je ozna-
čil antanto, »da nas je ona smatrala za premagan narodič, 
ki se lahko kosa in deli, kakor kažejo modri in dalekovidni 
diplomatski interesi«, saj je bila dokončno izgubljena žele-
zniška proga med Špiljem in Obrajno, kot je to sporočil dr. 
Fran Kovačič, jugoslovanski sodelavec na mirovni konferenci 
v Parizu21.
 (nadaljevanje sledi)

15  MS 11/1919 (28.6.1919); Novi vlaki; Maribor (odhod 10,38) - Radgona 
(13,14) - Ljutomer (prihod 15,26) in Ljutomer (odhod 11,00) – Radgona 
(12,36) – Maribor (prihod 16,08) 

16  MS 14/1919 (18.7.1919); Radgona in Slovenci; » Das deutsche Murtal 
von Spiefeld bis Radkersburg und die Slovenen » 

17  MS 14/1919 (18.7.1919); Ustanovitev telovadnega društva » Sokol » 
v Radgoni; starosta = vodja društva

18  MS 16/1919 (1.8.1919); Ustanovitev »Slovenskega pevskega društva » 
v Radgoni

19  MS 15/1919 (25.7.1919); Naše meje in drugo ; » Mariborska pogodba 
je v očeh obmejnih Slovencev surov plod nepoznanja razmer in 
zakulisne politike…«

20  MS 15(1919 (25.7.1919); Za ljudsko knjižnico v Radgoni
21  MS 16/1919 (1.8.1919); Položaj, Usoda Špilja in špiljske železnice, 

Nove cene za naročnike : celoletna (15 K), polletna (7,50 K), četrtletna 
(3,80K); 
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/ZAVRH

/LANI JE MINILO OKROGLIH 60 LET od od-
ločitve vodstva novo nastalega Turističnega 
društva na Zavrhu, da društvo poimenujejo 
po generalu Rudolfu Maistru, ki je slišal tudi 
na pesniško ime Vojanov. S to odločitvijo se je 
ne samo Turistično društvo, temveč ves kraj 
trajno zapisal v slovensko narodno zgodovino 
in še zlasti v knjigo spominjanja na generala 
Maistra. 
Za osvežitev spomina zapišimo, da je Zavrh 
v Slovenskih goricah že od leta 1924 pove-
zan s prizadevanji za ohranjanje in negovanje 
zgodovinskega spomina na generala Rudolfa 
Maistra in njegove borce za severno slovensko 
mejo v prevratnih letih 1918/1919. Iztočnico 
spominjanja moramo namreč iskati v letu 
1924, ko je Maister na povabilo mladostnega 
prijatelja in lenarškega notarja Frana Štupice 
po nenadni prisilni upokojitvi leta 1923 prvič 
prišel na oddih na Zavrh. Maistru v čast in 
trajni spomin so na Zavrhu leta 1961 po njem 
poimenovali Turistično društvo in leta 1963 še 
razgledni stolp. Ob stolpu so odkrili tudi spo-
minsko ploščo. To so bili začetki spontanega, 
a iskrenega in spoštljivega negovanja spomi-
na na človeka, ki se je s svojimi dejanji trajno 
vpisal v slovensko zgodovino. Brez generala 
Maistra in njegovih borcev ne bi bilo dana-
šnjih slovenskih meja na severu domovine. 

Na Zavrhu, kjer so živeli skromni in preprosti 
ljudje, so se tega zavedali, se generala spomi-
njali in ga spoštovali. 
Del zgodovinskega in javnega spomina na ge-
nerala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova 
na Zavrhu je tudi razgledni stop. Nosi njegovo 
ime, prvi iz leta 1963, ki je bil lesen, in drugi iz 
leta 1981, ki je bil kovinski in še danes služi svo-
jemu namenu. Lani je od postavitve drugega 
(zdajšnjega) stolpa minilo 40 let, a zaradi epi-
demije covid 19 posebnega praznovanje tega 
jubileja ni bilo. Drugo leto bo od postavitve 
prvega (lesenega) stolpa iz leta 1963, ko je bilo 
na njegovi otvoritvi pravo ljudsko slavje z več 
tisoč obiskovalci, minilo 60 let. Če obe oble-
tnici združimo, pridemo do stoletnice. Zdi se 
najbolj pošteno, da domačini na Zavrhu obe-
ležijo vsako obletnico posebej. Letos zapoz-
nelo 40-letnico drugega in prihodnje leto še 
60-letnico prvega stolpa. Spominjanja ni nikoli 
odveč. Sploh ker je bila pri izgradnji obeh stol-
pov odločilna volja in prostovoljno delo doma-
činov, ki so jim na pomoč priskočili še mnogi 
strokovnjaki in domači tesarji, ki jih je vodil 
tesarski mojster Jože Krajnc. Zemljišče za po-
stavitev stolpa je brezpačno odstopil njegov 
lastnik Alojz Žmavc iz Gočove. Načrte za prvi 
stolp je izdelal Maistrov sin ing. Borut Maister, 
strokovni svetovalec pri izgradnji pa je bil ing. 

Razgled (in pogled) 
z maistrovega stolpa 

po 40 letih ...

/dr. MARJAN TOŠ
foto: Marjan Toš
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Jože Požauko. Izgradnjo drugega, kovinskega stolpa, je po pr-
votnih načrtih strokovno nadgradil, zasnoval in vodil Avgust 
Seničar, sicer dolgoletni uspešni direktor lenarškega podjetja 
Klemos s sodelavci. Med njimi je bil tudi domačin iz Zavrha 
Stanko Kranvogel in še mnogi drugi strokovnjaki Klemosa. 
Nadzor nad izgradnjo drugega, kovinskega razglednega stol-
pa leta 1981, so opravljali strokovnjaki Inštituta za metalne 
konstrukcije iz Ljubljane1. Denar za postavitev je večinoma 
zgotovila takratna občina Lenart, nekaj pa sta primaknila še 
Krajevna skupnost Voličina in TD. Ob stolpu, ki so ga sveča-
no odprli 4. julija 1982 ob krajevnem prazniku KS Voličina, 
so domačini lepo uredili še okolje. Imena vseh, ki so aktivno 
sodelovali v omenjenih projektih na Zavrhu, smo popisali 
v publikacji Obrazi Zavrha. Tako je tudi prav, saj nas vsako 
vedenje o minulih dogodkih in o vsem minulem v življenju 
vedno pouči o sedanjosti in nam omogoča modro razlikovati 
med zrnjem in plevami. In to je zgodovinopisje z Zavrhom 
korektno opravilo. V mnogih doslej izdanih publikcijah in 
tudi na razstavi Maister po Maistru v obnovljeni Štupičevi 

1 Obširneje o vsem v: Marjan Toš, Maistrov Zavrh,v: Volčina-moj svet, 
Zbornik ob 250-letnici organiziranega šolstva (ur. Mateja Kramberger 
in Anton Goznik), Voličina 2007; Ana Šuster, Turistično društvo 
Rudolf Maister - Vojanov Zavrh 1961 2001, Zavrh 2001 in Obrazi 
Zavrha, 35 let Maistrovih prireditev na Zavrhu (ur.dr. Maja Toš), 
Zavrh 2020.

vili so omenjeni vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri snovanju 
in razvoju spominjanja na generala Maistra, na njegove so-
delavce in podpornike. Pri tem izgradnja obeh stopov ni bila 
spregledana.
Zavrh v Slovenskih goricah je v bistvu prvi javno počastil 
spomin na generala Rudolfa Maistra in njegove borce za se-
verno slovensko mejo. Kljub temu, da ni bil avtor kakšnega 
pomembnega narodnopolitičnega programa za Slovenijo 
v pisani besedi, je Maister s svojimi dejanji, pogumom in 
vizionarstvom velika zgodovinska osebnost, vtkana v slo-
vensko narodno bit. Njegova dejanja, odločnost in vojaška 
drznost so odlike velikega človeka, ki se je ne samo izkazal, 
pač pa tudi potrdil kot mož, sposoben za odločilna dejanja 
po koncu prve svetovne vojne. Postavil je enega od stebrov 
slovenskega uporništva 20. stoletja. Brez njega in njegovih 
soborcev ter sodelavcev ne bi bilo oblikovanja Slovenije kot 
nove državne tvorbe leta 1991. Njegovo vizionarstvo je bilo 
v minulem stoletju še dvakrat na resni preizkušnji, najprej 
med uporom zoper okupatorje 1941 – 1945 in nazadnje leta 
1991 med slovensko osamosvojitveno vojno. To je bilo skle-
pno dejanje slovenskega uporništva v 20. stoletju. Zato je 
prav, da se spominjamo in Zavrh je to storil med prvimi 
v Sloveniji, na kar smemo biti v Slovenskih goricah posebej 
ponosni. /MG

Iz Maistrovega stolpa na 
Zavrhu se »daleč vidi«
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/SDGM POLENŠAK

/V SOBOTO, 25. JUNIJA JE BILO na Polenšaku nadvse 
praznično.
Zraven celodnevnega gasilskega dogajanja smo člani 
Slovenjegoriškega društva General Maister ob 19. 00 v par-
ku pred cerkvijo svete Marije ob kipu generala Maistra pod 
vaško lipo pripravili slovesno prireditev, v katero smo zdru-
žili štiri dogodke.
To je bila ena izmed prireditev v sklopu 27. občinskega pra-
znika občine Dornava, praznovali smo dan državnosti, po 
dveh letih smo s pesmijo obudili tradicionalno prireditev 
Petje pod lipo, svoj častni prostor pod soncem pa so s spo-
minsko ploščo dobili cenjeni, nepogrešljivi borci in junaki, 
ki so po končani 1. svetovni vojni kot prostovoljci odšli na 
pomoč generalu Maistru. Gre za Maistrove borce iz naše 
lokalne skupnosti, iz občine Dornava. Plošča je postavljena 
ob kipu Generala Maistra, ki že kar nekaj let stoji v parku.
Na spominsko ploščo so vklesana naslednja imena: Bezjak 
Franc, Mezgovci ob Pesnici; Čuš Franc, Dornava; Janžekovič 
Martin, Brezovci; Kristovič Anton, Dornava; Majcen Andrej, 
Bratislavci; Mar Anton, Bratislavci; bratje Peteršič Franc, 
Jožef in Jakob, Dornava ter Zavec Jožef, Polenšak.
Prireditev se je pričela ob zvokih Pihalne godbe občine 
Dornave in državne himne ter s slavnostnim prihodom 
praporščakov, ki jim je poveljeval Franci Hliš, sekretar 
Območnega združenja veteranov vojne za Ptuj.
Slavnostni govornik je bil g. magister Milan Lovrenčič, častni 
predsednik Zveze društev General Maister in častni član slo-
venskogoriškega društva General Maister, ki je skupaj z žu-
panom g. Jankom Mercom in g. Jožetom Hojnikom, predse-
dnikom SDGM slovesno in častno odkril spominsko ploščo.

Farni župnik Dušan Todorovič je opravil slovesni blagoslov, 
nato je spregovorila potomka enega od Maistrovih borcev, 
gospa Marjeta Pihler.
Navzoče je nagovoril tudi župan občine Dornava, gospod 
Janko Merc.
Bilo je nadvse svečano, saj so se prireditve udeležili pred-
stavniki Zveze društev General Maister, kar nekaj sosednjih 
društev General Maister ter drugih slovenskih domoljubnih 
društev s svojimi praporji. 
Sledila je tradicionalna prireditev Petje pod lipo.
Z dvakratno prekinitvijo zaradi višje sile v letih 2020 in 2021 
smo z največjim veseljem letos tradicijo ponovno obudili. 
In v soboto se je pod lipo ponovno pelo. Ni pomembno, 
katerega žanra je bila pesem, pomembno je bilo, da je bila 
zapeta z zanosom in žarom in da je bila slovenska. To je bil 
pred prvo prireditvijo dogovor organizatorjev SDGM, pri tem 
vztrajamo in ostajamo. Poje se pod lipo, simbolom sloven-
stva, kako bi lahko bilo drugače. Pojejo vokalne skupine in 
solisti iz domače občine.
Nastopili so: OPZ Marijine zvezdice iz Polenšaka, ki jih 
vodi Gregor Rihtar; ljudske pevke Lükarce TED; Lükarji iz 
Dornave, ki jih vodi gospa Marija Belšak; ženska vokalna 
skupina Enigma iz Dornave pod vodstvom Damjane Žampa 
ter ambiciozni mladi pevki, solistki Vida Veršič in Amadeja 
Dvoršak.
Sledile so zahvale vsem, ki so dali idejo o postavitvi spo-
minske plošče, vsem ki so idejo tako ali drugače podprli, 
vsem, ki so pomagali pri sami organizaciji in realizaciji pri-
reditve ter nastopajočim.
Bil je lep praznični večer, ki smo ga vsi težko pričakovali. /MG

Štiri dogodke 
smo združili v enega

/MARTINA HORVAT
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/DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA RUDOLFA 
MAISTRA MARIBOR je organiziralo likovni natečaj Rudolf 
Maister Vojanov – vojak, pesnik, slovenski domoljub 
2021/2022. Projekt so v okviru društva DDGRM Maribor iz-
vajali: podpredsednik društva Zdravko Luketič, društvena 
tajnica Barbara Arih in predsednik društva Aleš Arih. 
Kakor mnogim načrtom in aktivnostim je zaradi pandem-
skih omejitev tudi našem likovnem natečaju pomešal štrene 
Covid-19. Prva razstava izbranih del je tako bila 19. maja 2022 
na OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Na OŠ Borcev za severno 
mejo Maribor pa smo na javni prireditvi 25. maja 2022, ob 
bogatem kulturnem programu svečano proglasili rezultate 
finalistov in zmagovalca. 
Sodelujoči mladi ustvarjalci so ustvarili zelo kvalitetna dela. 
Izborna komisija je tako imela zahtevno delo izbrati iz vsake 
šole enega finalista in skupnega zmagovalca. Zaradi likovno 
izvrstne kvalitete več del na posamezni šoli ali zaradi staro-
stnega razpona sodelujočih je strokovna komisija izbrala na 
OŠ Ludvika Pliberška Maribor in OŠ Voličina dva finalista. 
Prav tako pa tudi dva skupna zmagovalca.
/Finalisti
• OŠ LuDvIKA PLIbERŠKA MARIbOR – mentorica Violeta 

Škrabl; Svit Kočevar Bac, 8. razred in Ula Drčar Obrovac, 
8. razred 

• OŠ bORCEv ZA SEvERNO MEJO MARIbOR – mentorica Tina 
Erjavičnik; Lara Arnaut, 8. razred 

• OŠ vOLIčINA – mentor Brane Lazič; Jure Kapun, 5. razred 
in Tineja Rupnik, 8. razred (posebno priznanje) 

• OŠ JAKObSKI DOL - mentor Brane Lazič; Lia Klauzner, 4. 
razred

• CENTER ZA DRužINE ORMOž – mentorica Hana Krašovec 

Kumer; Ema Puklavec, 5. razred 
/Skupna zmagovalca natečaja: Lia Klauzner, 4. razred 
OŠ JAKObSKI DOL in Ula Drčar Obrovac, 8. razred OŠ LuDvIK 
PLIbERŠEK.
/NAMEN NATEČAJA JE SPODBUJATI k razmišljanju o živ-
ljenju in delu generala Rudolfa Maistra, pomenu njegovega 
dela za sedanjost in prihodnost Slovenije, o medsebojnem 
razumevanju, sobivanju in sodelovanju, sprejemanju dru-
gačnosti, o pogumu za težke odločitve, o odgovornost za 
skupno dobro vseh.
Mladina ne more imeti svojih junakov, vzgledov, občudo-
vanja in svoje podobe življenjskega uspeha samo v športnih 
šampionih, v uspešnih igralcih tržno naravnane filmske in-
dustrije ali posameznikih iz socialnih družbenih omrežij. To 
ne more biti tudi Cicerov pregovor, da je domovina povsod, 
kjer je človeku dobro. Žal ne moremo biti doma v vseh kul-
turah. Brez doma in domovine, ki je dom v širšem pogledu, 
izgubimo svoje osebne korenine. Smo kot ladja brez sidra in 
nas tokovi raznašajo, da se izgubimo v prostoru in toku časa. 
Tako izgubimo skupne vrednote, ki nas povezujejo v širšo 
skupnost, v domovino - Slovenijo. 
Vizionar general Rudolf Maister je imel zavedanje, kako 
pomembno je, da imamo svoj dom, domovino, preteklost 
in prihodnost, se tega veselimo in smo lahko upravičeno 
ponosni, ker smo Slovenci! S svojim likom in delom nas, ne 
glede na medsebojne razlike, povezuje v skupno domovino. 
Prav zato je pomembno, da kamenček v mozaiku povezova-
nja, kot je likovni natečaj »Rudolf Maister Vojanov – vojak, 
pesnik, domoljub«, negujemo med mladino tudi v prihodnje!
Čestitamo vsem sodelujočim, finalistom, nagrajencem in 
mentorjem! /MG

/DDGM MARIBOR

/mag. ZDRAVKO LUKETIČ

Likovni natečaj 
Rudolf Maister Vojanov
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/ŽIRI

/ Č L A N I  L E T A  2 0 1 9 
U S T A N O V L J E N E G A 
Domoljubnega društva ge-
neral Rudolf Maister Žiri 
smo poravnali dolg do umr-
lih v borbah na slovenski se-
verni meji leta 1918 in 1919. 
Prvemu, Francu Mlakarju, 
smo postavili spominsko 
ploščo ob stoletnici njegove 
smrti. Franc Mlakar je bil 
malo pred svojim 19. roj-
stnim dnem hudo ranjen 
pri železniškem predoru 
v Podrožci in je dva dni po 
svojem dopolnjenem 19. letu 
umrl v vojaški bolnišnici 
v Ljubljani.
Drugemu, Matevžu Jerebu, 
smo postavili spominsko 
ploščo leta 2021. Matevž se 
je odzval klicu domovine in 
se decembra 1918 priključil 
borcem za slovensko sever-
no mejo. Zanj nimamo toč-
nih podatkov o času in kraju 
njegove smrti, ker pa je bil tako kot večina Žirovcev napoten 
k varovanju železniškega predora v Podrožci, domnevamo, 
da je umrl v začetku januarja 1919 prav tam.
Za letošnje leto nam je ostal tretji umrli borec za slovensko 
severno mejo, Andrej Šifrer. Andreja je smrt doletela 20. 
junija 1919 v kraju Šentklipš na Koroškem in to tragično, 
ko ga je nesrečno, smrtno ranil njegov soborec, potem ko 
je na bojnem polju veljalo premirje in ko je na Pariški mi-
rovni konferenci že bila sprejeta odločitev, da bo o meji na 
Koroškem odločeno na plebiscitu.
ANDREJ ŠIFRER, sin Janeza in Ane Jezeršek, se je rodil 15. 
novembra 1892 v revni bajtarski družini v Stari Oselici 6. Ko 
se je pričela prva svetovna vojna, je bil verjetno na služenju 
vojaškega roka v 27. domobranskem pešpolku, ki je štel 4777 
vojakov.
27. domobranski pešpolk je v začetku 1. svetovne vojne na 
ruskem bojišču doživel velike izgube, saj je od prvotnega 

števila borcev ostalo le 500 
mož (1). Po popolnitvi je 
bil polk premeščen v bor-
be z Italijani na Soči in na 
Tirolskem. Andrej je bil med 
tistimi srečneži, ki so se po 
koncu prve svetovne vojne 
srečno vrnili domov.
Že pred vojno se je Andrej 
v Žireh izučil za krojača in 
verjetno že takrat spoznal 
izvoljenko, šiviljo Marijo 
Peternel. 2. februarja 1919 
sta se v Žireh poročila. 
Njuna zakonska sreča je 
trajala le dobre tri mesece, 
kajti Andrej je bil sredi maja 
1919 kot vojni obveznik 
vpoklican v enoto Dravske 
divizije Kraljevine SHS, ki je 
prevzela organizacijo in vo-
denje ofenzive na Koroško, 
ki je trajala od 29. maja do 6. 
junija 1919. 
Nemci so ob umiku minirali 
mostove in postavljali druge 

minirane ovire. Ob dobrem vodenju enot Dravske divizije, 
ki jo je takrat vodil general Krsta Smiljanić, jim je uspelo 
v osmih dneh zasesti celotno Koroško. V tej ofenzivi je pad-
lo 52 vojakov, nad 200 vojakov Dravske divizije pa je bilo 
ranjenih. (2)
Po zasedbi slovenskega etičnega ozemlja so enote Dravske 
divizije vzpostavile obrambno linijo in čakale nadaljnjih 
navodil. Enota, v kateri je deloval Andrej Šifrer, se je nas-
tanila v graščini v kraju Šentklipš, približno 15 km severno 
od Celovca. Tragična nesreča se je zgodila 20. junija, ko je 
soborec smrtno ranil Andreja, ki je bil takoj mrtev. Z voja-
škimi častmi so ga pokopali na bližnjem pokopališču v vasi 
Eppersdorf.
Tragično vest o Andrejevi smrti so ženi Mariji sporočili 
njegovi soborci in oficir Dravske divizije. Marija je 17. no-
vembra 1919, pet mesecev po moževi smrti, rodila njuno 
hčer Otilijo – Tilko. Andrej je posmrtno dobil Spomenico 

/JANEZ JEREB
predsednik DDGRM Žiri

Andreju Šifrerju 
smo po 103 letih postavili 

spominsko pološčo

Portret Andreja Šifrerja 
s poročne fotografije
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bojev za osvoboditev severnih krajev Jugoslavije 1918-1919 ter 
Rdeči trak, s katerim je vodstvo Dravske divizije odlikovalo 
najhrabrejše borce. 
V Žireh živita Andrejevi vnukinji Irma in Ida ter pravnuka 
Andreja in Igor.
Predlog za postavitev spominskega obeležja Andreju Šifrerju 
je bil poslan na Občino Gorenjo vas-Poljane in na Krajevno 
skupnost Sovodenj. Tako predsednik KS Sovodenj, g. Stanko 
Bajt, kot tudi župan občine Gorenja vas-Poljane, g. Milan 
Čadež, sta podprla našo pobudo in pomagala pri sofinanci-
ranju kot tudi pri izvedbi slovesnosti, ki je potekala ob odkri-
tju spominske plošče 21. junija 2022, 103. leto po Andrejevi 
smrti. Slovesnosti so se poleg sorodnikov, članov DDGRM 
Žiri in krajanov udeležili tudi Častna straža slovenske vojske 
s poveljnikom, praporščaka ZDGM Slovenije (Notranjskega 
domoljubnega društva general Maister Unec ter prapor-
ščak Območnega združenja vojnih veteranov osamosvojit-
vene vojne Škofja Loka), predsednica ZDGM Slovenije mag. 
Lučka Lazarev Šerbec, župan občine Gorenja vas-Poljane, 
predsednik KS Sovodenj in župnik Jakob Kralj, ki je blagos-
lovil spominsko obeležje. Žal se slovesnosti zaradi bolezni ni 
mogel udeležiti podpredsednik DDGRM Žiri Anton Bogataj, 
ki se je zelo trudil, da so priprave na slovesnost potekale 
nemoteno.
Ker je hiša, v kateri se je Andrej Šifrer rodil, odmaknjena 

od glavne ceste in na željo lastnice hiše, nečakinje Anice 
Homec, smo obeležje postavili ob glavni cesti, ki pelje na 
Staro Oselico. S tem smo dosegli namen, da si obeležje ogle-
da čim več mimoidočih, kajti le tako bomo ohranjali spomin 
na Andreja Šifrerja, generala Maistra in na prve slovenske 
vojake – borce za slovensko severno mejo 1918-1919.
Posebna zahvala je namenjena tudi Mešanemu cerkvenemu 
pevskemu zboru Nova Oselica, otrokom Vrtca Sovodenj, 
učencem Osnovne Šole Sovodenj, flavtistki, recitatorju in 
napovedovalki programa slovesnosti za izredno lepo izpeljan 
kulturni program. Zahvala tudi predsednici ZDGM Slovenije 
za pozdravni nagovor, županu občine Gorenja vas-Polja-
ne za slavnostni govor, vnukinji Idi Filipič za zelo čustven 
oris tragičnega dogodka, ko je njena stara mati ostala brez 
moža, mama pa brez očeta. In končno lepa hvala lastnici 
Anici Homec, ki je s sokrajani poskrbela za pogostitev po 
slavnostni prireditvi.
KS Sovodenj in člani DDGRM Žiri bomo skrbeli za obeležje in 
okolico ter vsako leto ob dnevu generala Maistra k obeležju 
položili spominski venec. /MG

  
 
(1) David Erik Pipan, Slovenci v avstro – ogrskih vojaških enotah pred in 

med prvo svetovno vojno
(2) Ljubomir M. Marić, Iz mojega poveljevanja Koroškemu odredu od 21. 

maja do 22. junija 1919

Predsednik KS Sovodenj 
Stanko Bajt in župan občine 

Gorenja vas-Poljane odkrivata 
spominsko ploščo Andreju Šifrerju

Predsednica ZDGM 
Slovenije mag. Lučka 

Lazarev Šerbec pri 
pozdravnem nagovoru

Vnukinja Andreja Šifrerja 
Ida Filipič pri opisi dogodkov 

pred 103. leti, tako kot ji je 
povedala njena mama

Mešani cerkveni pevski zbor 
Nova Oselica pri izvajanju programa

Učenci  
Osnovne šole Sovodenj
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/POBREŽJE, MARIBOR

/V ČETRTEK, 16. 6. 2022, je v Mariboru potekala 75. seja 
Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 

Slovenije, ki ji letos predseduje Zveza društev general Maister.
Pred začetkom seje smo ob prisotnosti praporščakov 

članic KoDVOS položili cvetje pred prenovljeno grobnico 
generala Rudolfa Maistra na mariborskem pokopališču 
Pobrežje, predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec 

pa je na kratko predstavila potek obnove grobnice.
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/NOTRANJSKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO 
General Maister Unec je 15. 6. 2022 popeljalo 
30 članov in podpornikov društva na ekskur-
zijo v Maistrovo rojstno mesto Kamnik.
Pod strokovnim vodstvom lokalnega vo-
diča g. Miha Babnika smo si z zanimanjem 
ogledali vse pomembne točke povezane 
Maistrom. Ogledali smo si Mali grad, Šutno 
ter Frančiškanski samostan. Voditelj nas je 
seznanil z deli, ki jih je naslikal naš rojak sli-
kar Lojze Perko, ki so na ogled v tamkajšnji 
cerkvi. Tukaj je tudi kapela Božjega groba, ki 
je svojevrstna Plečnikova umetnina, polna 
simbolike. 
Naslednji postanek pa je bil v muzeju, ki se 
nahaja v rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni. 
Kustosinja nam je izčrpno predstavila naše-
ga častnega občana, vojaka, pesnika ter ve-
likega kulturnika Rudolfa Maistra Vojanova. 
Predstavila nam je življenje in njegov pogum, 
s katerim je izjemno prispeval k ohranitvi 
slovenskega ozemlja na severni meji države. 

Njegovo pomembno delo je tudi sodelovanje 
v pogajalski skupini za razmejitev meja med 
državami. Z zanimanjem smo si ogledali tudi 
razstavljene eksponate v muzeju. 
Po ogledu nas je pozdravil predsednik društva 
General Maister Kamnik, g. Jože Berlec. 
Predstavil nam je delo njihovega društva. 
Povprašali smo ga o sodelovanju z drugi-
mi organizacijami, npr. šolami in mladino 
z njihovim društvom. Pohvalil je sodelovanje 
z vodstvom šol, ki je na visokem nivoju. V znak 
zahvale smo društvu podarili knjigo naših kra-
jev, ki nam jo je radodarno podelila Občina 
Cerknica. 
Po zaključku uradnega dela ekskurzije smo se 
ustavili v gostišču na poznem kosilu, kjer smo 
strnili občutke tega dne. Ob dobrotah smo 
nadaljevali z druženjem, ki smo ga po sušnih 
dveh letih še kako potrebovali. 
Strokovno ekskurzijo smo zaključili z izre-
dnim zadovoljstvom, saj smo slišali in videli 
veliko novega. /MG

/NDDGM UNEC

/DAVID KAVČIČ
foto: Tomaž Čuček

Ekskurzija  
v Kamnik



32 /MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si

/BENICA

/V SOBOTO, 11. JUNI-
JA, je najvzhodnejša toč-
ka v Sloveniji in največja 
krajevna skupnost v obči-
ni Lendava Pince Marof-
Benica je v soboto, prazno-
vala visok jubilej.
Kraj Benica je ob svoji 100. 
obletnici priredil proslavo, 
na kateri je kot slavnostni 
govornik spregovoril Tone 
Partljič. S svojo prisotnostjo 
so jih počastili poslanci dr-
žavnega zbora, župani so-
sednjih občin in tistih iz 
prijateljskih mest na Primorskem, častni občani, vodstvo 
Šiftarjeve fundacije in številni domačini, ki se jih je zbralo 
več kot 500.
Obmejni kraji in njihovi ljudje so bili v zgodovini pogosto 
žrtve velike mednarodne politike, sprememb političnih sis-
temov, meja, kar se je odražalo tudi na zgodovini Lendave.
Zgodba Istranov in Primorcev je še nekoliko bolj tragična 
in turbulentna. Na mirovnih pogajanjih ob koncu prve sve-
tovne vojne so celotno Primorsko pripojili k Italiji, tako so 
tamkajšnji prebivalci postali brezdomci in begunci, ki so štiri 
leta preživeli v taborišču Strnišče pri Ptuju, nato so se po 
prepričevanju agrarnega odbora iz Murske Sobote odločili 
za odkup agrarne zemlje.
Leta 1922 so na nekdanji zemlji vojvode Pála Eszterházyja 
ustanovili vas Benica. Prvotno veselje 32 družin, ki bodo – 
četudi daleč od doma – lahko živele skupaj, si pomagale in 
vzajemno reševale težave, je že naslednje leto skalilo dejstvo, 

da je na videz velika rodo-
vitna ravnica poplavljena. 
Poplav, ki so odnese skoraj 
ves pridelek, ni manjkalo niti 
v naslednjih letih, tako so jih 
do leta 1938 doživeli kar tri-
najst. Ob vsakdanji borbi za 
preživetje jih je bolelo tudi 
dejstvo, da jih okoliški do-
mačini niso sprejeli za svoje.
Kmalu so ustanovili osem-
letno osnovno šolo, začeli so 
snovati kulturna in športna 
društva ter osnovali krovno 
organizacijo Sokoli. Kljub 

številnim težavam so se borili in nekako shajali, a je prišla 
naslednja vojna, ko so ponovno izgubili vse, kar so imeli, 
in ponovno so se znašli v taborišču, tokrat v Sárváru na 
Madžarskem, od koder so se po koncu vojne vrnili v svoje 
izropane domove in ponovno začeli z ničle.
O njihovi usodi je bilo v zadnjih dveh desetletjih napisanih 
nekaj knjig, študij in člankov, pod taktirko znanega novinarja 
dr. Uroša Lipuščka je nastal dokumentarni film Primorski ek-
sodus, ob jubilejih sta jih obiskala zgodovinar dr. Jože Pirjevec 
in nedavno preminuli Boris Pahor. Od leta 2010 je na ogled 
tudi spominska hiša, ki doživeto priča o zgodbah Primorcev 
in Istranov v Lendavi, so sporočili iz občine Lendava.
Podžupan v funkciji župana Občine Lendava Ivan Koncut 
pa je ob tej priložnosti pohvalil prizadevanja skupnosti po 
ohranjanju zgodovinskega spomina in prenašanja tega na 
mlade rodove, saj je poznavanje lastne zgodovine osnova za 
načrtovanje kakovostne skupne prihodnosti. /MG

/ povzeto po Pomurec.com

Najvzhodnejša točka 
v Sloveniji praznovala 

visok jubilej
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/NA OSNOVNI ŠOLI METLIKA smo na ogled postavili 
razstavo o generalu Rudolfu Maistru in bojih za 
severno mejo, ki bo dober pedagoški pripomoček 

pri predavanjih o tem zgodovinskem obdobju.
Razstava in predavanja bodo potekali tudi na 

osnovnih šolah v Črnomlju in Semiču. /MG

/METLIKA

Ravnateljica OŠ Metlika Željka Janjac in predsednik Belokranjskega 
društva general Maister Metlika Jože Matekovič.
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/DOKLEŽOVJE

/JERIČEVI DNEVI. Znal je združevati ljudi – k njegovemu 
spomeniku položili venec
V Dokležovju je bila v začetku junija tradicionalna občinska 
slovesnost v počastitev spomina na narodnega buditelja, 
generalnega vikarja za Prekmurje in pokončnega rodoljuba 
Ivana Jeriča. K njegovemu spomeniku je bil ob navzočnosti 
praporščakov domoljubnih in veteranskih organizacij po-
ložen venec, sledil je kulturni program. Domačinka Urška 
Černi, zgodovinarka in teologinja, je predstavila svoje di-
plomsko delo z naslovom Duhovnik Ivan Jerič in njegova 
vloga pri priključitvi Prekmurja k Sloveniji. Jerič je bil rojen 
4. junija 1891 v Dokležovju, Černijeva pa je opisala glavne 
poudarke njegovega življenja in doprinos za prekmursko po-
krajino. »Znal je prisluhniti ljudem in jih združeval na poti 
k skupnim ciljem,« je dejala in dodala, da je Jerič s svojim 
življenjem zgled spoštovanja domovine. 
Župan Občine Beltinci Marko Virag je spomnil na to, da 
je bilo v preteklosti v občini pri vidnih posameznikih veli-
ko odločnosti in poguma, velike odločitve tako za občino 
kot pokrajino pa so bile sprejete z vizijo lepše prihodno-
sti. Spregovoril je tudi o vrednotah, za katere si je treba 

prizadevati, in dosežkih, zaradi katerih bomo v prihodnje 
ponosni na domovino. Pri tem je navedel boj proti popula-
rizaciji, boj za še večjo pripadnost narodu in domovini, vse 
skupaj pa mora biti prepleteno s pogumom in spoštovanjem 
vrednot, kot so odgovornost, solidarnost, enotnost, pogum, 
dobri zgledi in sočutnost. Zbrane je pozval k enotnosti in 
spoštovanju drug drugega. »V nas naj prebiva solidarnost, 
na plan pa naj prideta tudi pogum in vizionarstvo, kakršna 
je imel tudi Ivan Jerič,« je rekel. V sklepnem delu nagovora 
je še dejal, da bo občina tudi v prihodnje podpirala projek-
te, kot so Jeričevi dnevi, in društvene dejavnosti, saj se le 
z združevanjem in povezovanjem ustrezno pripravijo dogod-
ki, s katerimi se spominjamo velikanov slovenskega naroda. 
Slovesnosti se je udeležil tudi generalni sekretar Zveze dru-
štev generala Maistra Rudolf Pfajfar. V kulturnem programu 
so nastopili otroci iz Vrtca Dokležovje, učenci podružnične 
osnovne šole Dokležovje in pevke ljudskih pesmi Jesensko 
listje, ki delujejo pri Društvu prijateljev mladine Dokležovje. 
To je skupaj z občino in krajevno skupnostjo pripravilo 
Jeričeve dneve, v okviru katerih je bila pripravljena še raz-
stava otroških izdelkov. /MG

Spomin na 
zavednega domačina

/INES BALER 
(Vestnik)
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/3. JUNIJA 2022 SO DOMOLJUBNE IN VETERANSKE or-
ganizacije v sodelovanju s Slovensko vojsko izvedle že drugi 
pohod učencev in dijakov murskosoboških šol ob spomin-
skih obeležjih v mestu. Zanimive, v slovenskem merilu še 
vedno redke akcije, so se v Murski Soboti udeležili po en 
razred učencev iz petih osnovnih šol, gimnazije, ekonomske 
gimnazije, zdravstvene, ekonomske in biotehnične šole, sku-
paj okrog 250 mladih in njihovih pedagoških spremljevalcev.
Gre za zanimiv primer učnih ur domoljubja in obujanja zgo-
dovinskega spomina. Pohod se je začel pred soboškim dija-
škim domom, kjer je pred tremi desetletji deloval tudi štab 
slovenske Teritorialne obrambe. Na zgradbi doma je spomin-
sko obeležje Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), 
o kateri je spregovoril Ivan Smodiš, predsednik območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), pohodnike 
pa nagovoril tudi predsednik ZvvS, upokojeni generalma-
jor Ladislav Lipič. Po prvem delu pohoda skozi mesto so se 
pohodniki zaustavili pred Policijsko postajo Murska Sobota, 
kjer je med osamosvojitvijo delovala Uprava za notranje za-
deve. Obeležje na zgradbi in osamosvojitvene dogodke milice, 
današnje policije, pa je predstavil Drago Ribaš, predsednik 
Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje. Pohod 
skozi mesto se je nadaljeval do Trga zmage, na katerem so 
Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva general 
Maister, Evgen Emri predsednik občinske Zveze združenj 
borcev NOb ter Štefan Flisar, podpredsednik območne or-
ganizacije ZvvS predstavili in spregovorili o treh spomin-
skih obeležjih, posvečenih trem slovenskim zgodovinskim 

mejnikom (priključitvi Prekmurcev k matičnemu narodu, 
osvoboditvi izpod nacistične okupacije in osamosvojitvi). 
Po nadaljevanju poti je podpredsednik Uprave Šiftarjeve 
fondacije, Marjan Šiftar, zelo nazorno predstavil preostala 
obeležja v Trubarjevem drevoredu v mestnem parku ob mu-
rskosoboškem gradu. Na Kopališki ulici ob soboški vojašnici 
so pohodnikom predstavili spominsko obeležje sestreljenim 
zavezniškim pilotom iz julija 1944 in spominsko obeležje pos-
večeno vojnim dogajanjem v osamosvojitveni vojni. Ravno na 
tej ulici so pred 31 leti potekale najzanimivejše in pomembne 
vojaške aktivnosti. Sklepni del se je odvil v vojašnici slovenske 
vojske. Poleg nagovora poveljujočega častnika so si udeleženci 
lahko ogledali še dinamični prikaz pripadnikov naše vojske, 
tehniko in ostala sredstva rodovskega bataljona. Poskrbljeno 
je bilo tudi za vojaško malico in sladoledne priboljške.
Dodajmo, da je organizacija in vodenje dogodka potekala 
pod taktirko Marjana Fariča iz društva general Maister. Za 
zavarovanje pohodnikov in njihovih poti so skrbeli pripa-
dniki slovenske policije na kolesih, med pohodniki pa so bili 
tudi pripadniki slovenske vojske. Na vsaki točki so sodelujoči 
iz šol prispevali krajši program z domoljubnimi pevskimi 
ali recitacijskimi nastopi, kar je v uvodu omenjenim učnim 
uram dajalo poseben čar. 
Šole so sodelovanje učencev in njihovih pedagoških delavcev 
prikazovale kot kulturni dan, želeli pa bi si, da se v učnih 
načrtih v prihodnje najde mesto tudi za domoljubno-zgodo-
vinski dan. Opisani dogodek je namreč zelo nazoren primer 
za vsebine, ki tja sodijo. /MG

/MURSKA SOBOTA

/dr. ALOJZ ŠTEINER
foto: Melita Marič

Pohod učencev in dijakov 
po mestu kot učne ure 

domoljubja in obujanja 
zgodovinskega spomina
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/SLOVENSKE GORICE

/LENARŠKO OBMOČNO ZDRUŽENJE vete-
ranov vojne za Slovenijo (OZ VVS), ki ga vodi 
predsednik Jožef Majcenovič, je organizira-
lo tradicionalni – že 22. – junijski pohod po 
poteh generala Maistra, ki so ga letos naslo-
vili »Po poti od generala Maistra do osa-
mosvojitve«. Veterani iz vse Slovenije so se 
zbrali na osrednjem prireditvenem prostoru 
v  športno-rekreacijskem centru (ŠRC) Polena, 
kjer sta jih pozdravila in nagovorila lenarški 
župan, mag. Janez Kramberger, in predsednik 
območnega združenja ZvvS Lenart, Jožef 
Majcenovič. Med mnogimi gosti pohoda so 
bili tudi predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo general Ladislav Lipič, podpredse-
dnik Venčeslav Ogrinc in predsedniki obmo-
čnih združenj iz vzhodno-štajerske pokrajine. 
Skupaj se je pohoda udeležilo 190 veteranov 
vojne za Slovenijo.
Kot nam je povedal sekretar lenarškega obmo-
čnega veteranskega združenja Janez Kocbek, 
je bila letošnja pot dolga vsega 5 kilometrov, 
a je bila zaradi vročega sončnega vremena za 

nekatere kar naporna. Pohodniki so uživali 
v lepotah osrednjih Slovenskih goric, saj so se 
sprehodili med travniki, polji in sadovnjaki, 
spoznali so ostanke vaške arhitekture in lep 
del poti opravili po mestu Lenart in njego-
vem obrobju. Pohod so končali v ŠRC Polena, 
kjer so jim organizatorji postrgeli z izvirnimi 
slovenskogoriškimi kulinaričnimi dobrotami, 
vojaškim golažem izpod kuhalnice Stanislava 
Kegla in z domačimi vini iz osrednjih 
Slovenskih goric. Maistrov pohod je že 22 let 
izjemno prijubljena oblika druženja slovenskih 
veteranov osamosvojitvene vojne in priložnost 
za obujanje spominov na čas sloveskega osa-
mosvajanja. Pohod je hkrati namenjen tudi ne-
govanju spomina na generala Rudolfa Maistra. 
Lenarško območno združenje vvS organizira 
vsa leto pohod v drugi občini, letos je bila go-
stiteljica občina Lenart. Predstavniki veteran-
skih združenj so se v okviru pohoda s prapori 
poklonil spominu braniteljem domovine pri 
spominskem obeležju v Mestnem parku dr. 
Jožeta Pučnika v Lenartu. /MG

Veteranski prapori so se poklonili 
spominu braniteljem domovine

/dr. MARJAN TOŠ
foto: Dušan Komar

22. tradicionalni 
veteranski pohod
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/V ČETRTEK, 26. 5. 2022, je v prostorih Uprave za vojaško 
dediščino Republike Slovenije potekal podpis pogodb 

o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij 
v javnem interesu na področju vojnih veteranov.

/MORS
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/SV. JURIJU OB ŠČAVNICI

/PO ZADNJIH RAZISKAVAH IN ZNANSTVENIH OBJAVAH 
je Korošcu postavljena zgodovinska vloga enega izmed očetov 
Jugoslavije, države, ki se je izkazala kot vmesna stopnja do državne 
samostojnosti slovenskega naroda.
Pri Sv. Juriju ob Ščavnici so pripravili dvodnevno praznovanje 150. 
obletnice rojstva dr. Antona Korošca, duhovnika, urednika in po-
litika, ki se je 12. maja 1872 rodil v Biserjanah pri Svetem Juriju 
ob Ščavnici. Po zadnjih raziskavah in znanstvenih objavah mu je 
postavljena zgodovinska vloga enega izmed očetov Jugoslavije, dr-
žave, ki se je izkazala kot vmesna stopnja do državne samostojnosti 
slovenskega naroda. Pri Svetem Juriju ob Ščavnici že tri desetle-
tja aktivno ohranjajo spomin na našega rojaka z organizacijo treh 
znanstvenih simpozijev, izdajo zbornikov znanstvenih prispev-
kov, odkritjem spominske plošče in doprsnega kipa, ureditvijo 
spominske sobe ter poimenovanjem ulice. Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici je leto 2022 razglasila za Koroščevo leto.
Vrhunec praznovanja se je zgodil v soboto in nedeljo, 13. ter 14. 
maja. V soboto je bil organiziran mednarodni znanstveni simpozij, 
na katerem so s sovjimi prispevki sodelovali: dr. Andrej Rahten: 
Korošec na dvoru Karađorđevićev; Emma Hatto (VB): Korošec, 
predsednik vlade 1928/29; dr. Peter Vodopivec: Korošec, SLS in 
Bolgari; ddr. Igor Grdina : Dva kolosa – Šušteršič in Korošec; dr. 
Franc Rozman: Korošec - častni občan Bleda; dr. Damir Globočnk: 
Korošec v mednarodnih karikaturah – slednji je prejel nagrado 
Dr. Antona Korošca za najboljši do sedaj neobjavljeni prispevek 
o Antonu Korošcu. Zaradi zadržanosti se simpozija nista mogla 
udeležiti Husnija Kamberović (BIH): Korošec, in Mehmed Spaho ter 
Walter Lukan (Avstrija): Krek in Korošec - Korošec in Krek, bosta 
pa njuna prispevka objavljena v prihajajočem zborniku.

/FRANC ČUŠ
(povzeto po Prlekija-on.net)

Obeležitev  
150-obletnice rojstva  

dr. Antona Korošca
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V nedeljo je farni župnik Boštjan Ošlaj ob somaševanju 
domačina Stanka Domajnka daroval spominsko mašo. 
Dvodnevna slovesnost se je zaključila v Kocbekovi dvorani 
s Spominsko akademijo. Pozdravna nagovora sta imela do-
mači župan Anton Slana in rektor Univerze v Ljubljani prof. 
dr. Gregor Majdič, ki je predvsem poudaril Koroščeve zas-
luge za ustanovitev ljubljanske univerze leta 1919 in njen ra-
zvoj do druge svetovne vojne. Slavnostni govornik je bil prof. 
dr. Ludvik Toplak, nekdanji rektor Univerze v Mariboru in 
predsednik Alma Mater Europaea. Skozi nagovor je ovre-
dnotil zgodovinski pomen delovanja dr. Antona Korošca 
za narodni, kulturni, politični, socialni in državni razvoj 
Slovencev. Med drugim je pluralnost lokalnega jürjevške-
ga prostora opisal z naslednjo mislijo: »Samo za ilustra-
cijo si zamislimo pred 100 in več leti, pri Svetem Juriju 
je dr. Anton Korošec maševal, mežnarjevi otroci Edvard 
in Jože Kocbek so mu ministrirali in se družili z gostilni-
čarjevi otroci brati Krefti, liberalci in kasneje komunisti. 
Poldrugo desetletje za tem je mlajši Kreftov brat Vlado 
organiziral Društvo kmečkih fantov in deklet ter gradil 

Dom Matije Gubca, Bratko Kreft je pisal Veliko puntarijo, 
Ivan Kreft je šel v Španijo delat revolucijo, Edvard Kocbek 
pa pisal Premišljevanje o Španiji.« V kulturnem progra-
mu so sodelovali učenci OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, dijakinje 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Mešani pevski 
zbor Sveti Jurij ob Ščavnici. Celotno prireditev je vodila 
Katja Peršak Hajdinjak, profesorica slovenščine in zgodo-
vine na Gimnazij Franca Miklošiča Ljutomer. Vsebinsko je 
prireditev spominjala na pravo narodno kulturno prireditev 
z močnimi domoljubnimi čustvi.
Koroščevo leto se bo nadaljevalo do konca leta in se bo zak-
ljučilo 14. decembra ob obletnici smrti dr. Antona Korošca. 
Poleg Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so k obeleženju oble-
tnice rojstva povabljeni tudi: Slovenska akademija zna-
nosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani, Škofija Murska 
Sobota, Alma Mater Europaea, Univerzitetna knjižnica 
Maribor, Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Gimnazija 
Franca Miklošiča Ljutomer, Prleško društvo general 
Maister, Slovenska ljudska stranka ter Inštitut dr. Antona 
Korošca. /MG
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/VERŽEJ

/SLOVESNOST JE POTEKALA v soboto, 
7. maja, na Trgu Slavka Osterca v Veržeju. 
Zbrane je nagovoril župan Občine Veržej 
Slavko Petovar.
Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze 
slovenskih častnikov in podpredsednik 
Prekmurskega društva general Maister Murska 
Sobota, generalmajor dr. Alojz Šteiner, ki je 
dejal, da je Veržej kraj spoštljivega spomina, 
zgodovinskega in posebej domoljubnega ter 
spomin na posameznike, ki so v prvi svetovni 
vojni dali svoje življenje.
»Osterc je bil poseben, ker je bil na iz-
postavljenih mestih ves čas prizadeven, da 
je Maribor ostal slovenski in pri varovanju 
slovenskih severnih etničnih meja, zatem 
pa tudi zato, ker se skozi Osterčev prispevek 
v povezavi s Prekmurjem kaže, kako so ta 
prizadevanja pred 104 leti potekala,« med 
drugim pove Šteiner.
Prisotne je pozdravila tudi predsednica Zveze 
društev generala Maistra mag. Lučka Lazarev 
Šerbec.
V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ 
Veržej, Godba na pihala Križevci, pevski zbor 
Veržej in domača Folklorna skupina Leščeček.
Kip in vse zbrane je blagoslovil tamkajšnji žu-
pnik Jože Pozderec.
Spomenik – doprsni kip sta odkrili Lovrencija 
Gabrovšek in Cirila Šepec, hčerki Antona 
Osterca.
Anton Osterc je bil nadporočnik v vojski ge-
nerala Rudolfa Maistra v odločilnih bojih za 
zavzetje severne meje. 
Nadporočnik Anton Osterc je bil rojen 1. maja 
1894 v Veržeju. Na mariborskem učiteljišču 

je maturiral leta 1913. Po poklicu je bil uči-
telj. 1. svetovno vojno je dočakal v Kobaridu 
kot enoletni prostovoljec v 26. domobran-
skem pešpolku in bil kasneje prerazporejen 
v 47. pešpolk v Gorici, kjer je enoletno pro-
stovoljstvo zaključil. Na fronti je zbolel in je 
bil poslan na zdravljenje v Opatijo.
Bil je tudi Maistrov borec. V začetku novem-
bra 1918 je bil določen za poveljnika straže na 
Koroškem kolodvoru v Mariboru z nalogo, da 
vojakom v transportih z zahodne fronte, ki so 
se vračali domov na vzhod, pobirajo orožje 
in ostali vojaški material ter konje. Varovati 
so morali tudi skladišča oziroma vagone pred 
plenjenjem. Po razorožitvi zelene garde je bil 
dodeljen generalu Maistru kot kurir, kasneje 
pa je bil aktivno vključen v spopade, dobil je 
namreč ukaz, da s svojo enoto (vod) zasede 
Lučane, kar so tudi uspešno izvedli. Padel je 
tudi v madžarsko ujetništvo.
V Murski Soboti se je srečal z Jožetom Godino, 
ki mu je govoril o hrvaških legionarjih stotnika 
Jurišiča in ker se je srečanje zavleklo, je preno-
čil. Zbudilo ga je razbijanje po vratih in ma-
džarski vojaki so ga aretirali, med ujetniki je bil 
tudi stotnik Metod Rakuša. Ujetniki so bili od-
peljani v huzarsko vojašnico v Sombathely. Iz 
ujetništva so čez nekaj časa pobegnili ( februar 
1919) in se vrnili v Maribor.
Spomladi 1919 je bil določen za nadzor 
mejnega odseka Pernice-Sobote, po udoru 
v Labotsko dolino 2. junija 1919 pa je ostal v St. 
Paulu kot poveljnik čete. Po končanih voja-
ških spopadih na Koroškem je bil dodeljen 
komisiji za ocenitev vojne škode kot vojaški 
zastopnik. /MG

Svečano odkrili 
doprsni kip rojaku 

Antonu Ostercu

/ povzeto po Pomurec.com



41/MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si



42 /MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si

/VERŽEJ

Govor podpredsednika Prekmurskega društva General Maister
dr. Alojza Šteinerja v Veržeju, 7. maja 2022 

ob odkritju spomenika nadporočniku Antonu Ostercu – častniku Maistrove vojske
 

Pozdravljeni tudi z moje strani in takoj na začetku čestitke za 
organizacijo slovesnosti, ki jo je skoraj dve leti preprečeva-
la pandemija Covid-19 in omejitve ter prepovedi, povezane 
z njo.
Od danes naprej bo Osterčev park v Veržeju bogatejši še 
za enega Osterca, čeprav je v spominu in srcih mnogih tu-
kajšnjih domačinov bil že dolgo let. Zato ob današnji slove-
snosti povejmo, Maistrov borec in častnik Anton Osterc – 
dobrodošel v rojstnem Veržeju.
Veržej je kraj spoštljivega spomina, zgodovinskega in domo-
ljubnega še posebej. Med njimi tudi spomina do Maistrovih 
sopotnikov, ki so jim tukajšnje Prleško društvo generala 
Maistra in Občina Veržej leta 2018 odkrili spominsko ploščo 
na poslopju občine in danes omenja že 24 imen. Med temi 
tudi častniku Maistrove, bodimo pogumni in recimo – prve 
slovenske vojske. 
Poleg tega, kar smo o Antonu Ostercu danes že slišali, naj 
pojasnim, zakaj je kot Maistrov sopotnik in častnik bil tako 
poseben. Prvič zato, ker je bil na izpostavljenih mestih ves čas 
prizadevanj, da je Maribor ostal slovenski in pri zavarovanju 
severnih slovenskih etničnih meja. Zatem pa tudi zato, ker 
se skozi Osterčev prispevek v povezavi s Prekmurjem kaže, 
kako so ta prizadevanja pred 104 leti potekala. Zgodovinsko 
je seveda jasno, da je Prekmurje pridobljeno za zeleno mizo 
na Pariških mirovnih pogajanjih leta 1919, ob izjemnih priza-
devanjih dveh tukajšnjih prleških rojakov dr. Matije Slaviča in 
Fran Kovačiča. Kljub temu da je vojaški vidik dokaj zakrit in 
Prekmurja niso vojaško zasedli ali kot bi se reklo osvobodili, 
pa ravno Osterčeva zgodba priča, kako močno je bila prisotna 
želja in namera, da se takratna slovenska krajina na levem bre-
gu reke Mure in njeni prebivalci združijo z ostalimi Slovenci. 
Tudi zaradi povezanosti prostora, kjer ni šlo le za ekonomske 
povezave, ampak tudi za narodnostne – slovenske.
Če je Prekmurec Jožef Godina s pomočjo legionarjev in t. i. 
Antić-Jurišićeve vojske iz Hrvaške decembra 1918 osvobo-
dil rodno vas Dolnjo Bistrico in z vojaki prišel do Murske 
Sobote, je Prlek Osterc, verjetno s soglasjem Maistra, konec 
decembra istega leta do Sobote prišel iz Radgone s predstav-
nikom narodnega sveta za Prekmurje, Božidarjem Severjem. 
Osterca in Godino ter še nekaj drugih so 3. januarja 1919 
v Murski Soboti zajeli in obsodili na smrt. Kasneje so se 
v začetku februarja iz vojaškega zapora v Sombotelu na 
Madžarskem čudežno rešili. Osterc je takoj zatem bil zopet 
v pogonu Maistrovih prizadevanj pri nadzoru enega mejnega 
odseka in bojih na Koroškem. 
Še vedno lahko domnevamo, da do vojaške zasedbe 
Prekmurja ni prišlo, ker Maister za to ni dobil odobritve iz 
Ljubljane. Resnici na ljubo pa tudi ni imel na razpolago za-
dosti vojaštva, čeprav je dve četi vojakov dal Hrvatom, ki so 
takrat zasedali Medmurje - današnje Medžimurje.
S povedanim Osterčeva vloga kot pomembnega Maistrovega 
častnika in sopotnika ni nič manjša. Zato izražam zado-
voljstvo, da je Društvo general Maister Veržej uspelo z ide-
jo in Občina Veržej uspešno pripeljala projekt postavitve 

spomenika do današnje slovesnosti. Verjamem, da to ni bilo 
zgolj zato, ker je tudi župan član Maistrovega domoljub-
nega društva. Posebej se zahvaljujem Zvezi društev general 
Maister za podporo in sofinanciranje tega in drugih spo-
minskih obeležij. Kjer obeležij ni, naš zgodovinski spomin 
še hitreje gre v pozabo.
Spoštovani zbrani. Dovolite mi, da k povedanemu dodam še 
osebno noto in nekako operem svojo dušo. Kot nekdanji vo-
jak Slovenske vojske in častnik, pa tudi general, čutim poseb-
no spoštovanje do tistih, ki so se borili za slovensko zemljo. 
Do Osterca tudi iz neke osebne izkušnje. Ko so v Mariboru 
25. junija 1991, na dan razglasitve samostojnosti Slovenije, 
vračali doprsni kip Maistra iz Šentilja v mestno občinsko 
zgradbo in je govor imel ravno Osterc, se slovesnosti nisem 
mogel udeležiti. Takrat smo namreč v 7. Pokrajinskem šta-
bu Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske že bili v pred-
vojni ihti in čakali na napade, ki so se na našem območju 
začeli 27. junija. Spomnim se, da sem na slovesnost poslal 
dva častnika in tako žal izpustil priložnost, da bi osebno 
srečal Osterca. Novembra istega leta, ko je JLA že zapustila 
Slovenijo in sem imel nekaj več časa, Osterca na Maistrovih 
slovesnostih v Narodnem domu v Mariboru ni bilo več, ker 
je 11. novembra umrl. S te slovesnosti pa se spomnim be-
sed Maistrovega borca, Friderika Kralja. Dejal mi je, da njih, 
maistrovcev, v obdobju po prvi vojni pa še dolgo zatem niso 
marali, ker so prvo vojaško prisego dali avstrijskemu cesar-
ju. To izpostavljam, ker so tudi številne kasnejše generacije 
slovenskih vojakov in branilcev bile v podobnih situacijah, 
ko so zaradi prevladujoče ljubezni do rodne grude in želje po 
slovenski državi, morale prelomiti prvotno vojaško prisego. 
Mi, osamosvojitelji, s federativno Jugoslavijo.
S povedanim pa smo tudi pri zgodovinskem loku, ki je rav-
no tukaj v središču Veržeja še kako prepoznaven, saj se od 
občinske zgradbe do tukajšnjega Osterčevega parka naha-
jajo spomeniki o vseh treh prelomnih obdobjih slovenske 
zgodovine. Na ta način se kaže in lahko ohranja pozitiven 
zgodovinski spomin. Ta ima, tako kot vsak kovanec, dve plati, 
svetlo in bolj temno na hrbtni strani. 
Za tiste, ki so se v Veržeju borili za samostojno Slovenijo 
pred 31 leti, lahko z gotovostjo trdim, da so se zgledovali po 
zgodovinskih predhodnikih.
Spoštovane in spoštovani! 
V Osterčevem parku bomo danes zasadili tudi posebno 
spominsko lipo. V čast in slavo velikanom, ki so v parku 
in ostalim pomembnim osebnostim iz Veržeja. Želel bi 
si, in verjamem, da to delim tudi z nami prisotnima hče-
rama Maistrovega častnika Antona Osterca, gospo Loro 
Gabrovšek in gospo Cirilo Šepec ter ostalimi sorodniki, da 
bi se v prihodnje pod to lipo srečevali veržejski Osterci, ki 
rastejo in prihajajo. Ker upam, da bomo živeli v miru, ni 
nujno da bodo vojaki, ampak kulturniki, znanstveniki ali no-
gometaši ne nazadnje. Naj rajajo v miru in blagostanju in se 
tako kot mi danes priklanjajo velikanom v parku.
Hvala vam, da sem lahko govoril in ste me poslušali. /MG
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/KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO Franjo Malgaj in 
Občina Ravne na Koroškem sta po dveh letih kovidnega 
mrka 7. maja 2022 pripravili slovesnost pri Malgajevem 
spomeniku na Dobrijah. Dan pred tem, 6. maja, so namreč 
minila 103 leta, odkar je na Koroškem preminilo življenje 
mladega junaka Franja Malgaja, borca za severno slovensko 
mejo. 
Osrednjo sporočilnost slovesnosti so pripravili dijakinje in 
dijaki ravenske gimnazije. Slavnostni govornici, dijakinji gi-
mnazije, Alja Stražišnik in Hana Gorenšek, sta se v govoru 
spomnili življenja Franja Malgaja, zaključili pa v duhu aktu-
alnih razmer: 
»Malgajevo življenje, njegovo junaštvo, ljubezen do lastne 
zemlje in domovine, se dotakne tudi nas mladih, še posebno 
v teh kriznih časih, ko v Evropi ponovno ni miru. Bili smo 
prepričani, da smo se iz zgodovine 1. in 2. svetovne vojne 
kaj naučili. 
Velikokrat se namreč sploh ne zavedamo vrednosti miru, 
saj nam ta k sreči še ni bil odvzet. Vsakršna grožnja, ki 
potencialno predstavlja motenje našega miru, nam vzbu-
ja občutke strahu in groze. Zaradi trenutnega dogajanja 
v Ukrajini se tako počutimo pretresene in tesnobne in ne 
znamo si predstavljati, kako se počutijo tisti ljudje, ki jih je 
vojna neposredno prizadela. Menimo, da je najpomemb-
nejše, da ostanemo solidarni in pomagamo drug drugemu.«

Kulturni program so obogatili dijaki Gimnazije Ravne, 
Danaja Grebenc, Tinkara Lednik, Nuša Perenda in Anže 
Paradiž. Gimnazija sicer že od ustanovitve KDD Franjo 
Malgaj aktivno sodeluje pri aktivnostih društva. Prav zato 
je bila Gimnazija Ravne v letu 2021 prejemnica Maistrovega 
priznanja. Na slovesnosti so nastopili tudi pevci Moškega 
pevskega zbora PGD Ravne, ki so med drugim zapeli tudi 
himno Zveze društev »General Maister« Slovenec sem. 
Seveda slovesnost ni minila brez tradicionalnega sodelovanja 
Pihalnega orkestra ravenskih železarjev in njihove izvedbe 
Koračnice Rudolfa Maistra. 
Zbrane sta s pozdravnimi besedami nagovorila tudi župan 
dr. Tomaž Rožen in predsednik društva Vladimir Ovnič. 
Spomenik Franju Malgaju in tovarišem, ki so padli v bor-
bah za Koroško 1918-1945, tvorijo verzi pesnikov Rudolfa 
Maistra-Vojanova in partizanskega pesnika Kajuha, katere-
ga 100. obletnice rojstva se spominjamo v letošnjem letu. 
Zato sta skupni venec k spomeniku položila predsednik KDD 
Franjo Malgaj, Vladimir Ovnič, in predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOb Ravne na Koroškem, Maks Večko. 
V protokolarnem delu slovesnosti so nastopili gardisti 
Slovenske vojske in praporščaki.
Na slovesnosti se je kljub deževju zbralo precej udeležencev. 
Med njimi so bili tudi tradicionalni pohodniki po Malgajevi 
poti. /MG

/DOBRIJE

/ALJAŽ VERHOVNIK
tajnik Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj

Gimnazijci pri 
Malgajevem spomeniku 

o vrednoti miru in 
solidarnosti
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/DGM ZASAVJE

/V MAJU 2022, KO »Zlato naše božje son-
ce spet je zasijalo, /…/« Maister R., 1914), in 
v juniju, ko naša Slovenija praznuje dan držav-
nosti, smo se člani Društva generala Maistra 
Zasavje v tesnem sodelovanju z Zvezo društev 
generala Maistra povezali z zasavskimi osnov-
nimi šolami, in sicer z namenom doseganja 
pomembnega cilja društva, to je spodbujanje 
domoljubja med mladimi. S šolami, s katerimi 
sicer redno dobro sodelujemo v korist mladih, 
smo se dogovorili za izvedbo dogodkov, ki so 
obogatili pomladne dneve v šolah.
20. maja je bila v OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje postavljena razstava Spominska 

obeležja Rudolfa Maistra, sledili sta ji razsta-
vi v OŠ  narodnega heroja Rajka v Hrastniku 
in v OŠ Ivana Skvarče, Zagorje. Tri občine, 
tri šole in tri postavitve te potujoče razstave, 
ki so jih obogatila predavanja strokovnjakov 
(A. Arih, predsednik DDGM Maribor, mag. 
L. Lazarev Šerbec, predsednica Zveze DGM ).
V počitniškem času, ko otroci potujejo po 
Sloveniji, se bo kdo, morda tudi zaradi znanj, 
pridobljenih ob tej razstavi, ustavil v katerem 
izmed krajev, kjer so postavljena Maistrova 
obeležja. In se tam spomnil na razstavo, 
Maistra, njegovo vlogo pri oblikovanju dana-
šnje slovenske države.

Maistrovi dnevi  
pri zasavskih osnovnošolcih

Razstava v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje Razstava v OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Predavanje v OŠ narod. 
heroja Rajka Hrastnik

Predavanje prof. Ariha v OŠ 
I. Cankarja Trbovlje

/mag. MOJCA LAZAR DOBERLET, DGMZ
foto: arhiv DGMZ
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Ob predavanjih oz. obiskih zunanjih strokovnjakov v šolah 
so bile podeljene nagrade učencem, ki so se najbolje odrezali 
na že 11. nagradnem natečaju našega zasavskega društva. 
Bolj kot priznanja in uporabna didaktična darila učencem 
so jih navdušili stiski rok in besede pohval, ki so jih prejeli 
od predstavnikov društva oz. zveze društev.
Z nagradnimi natečaji zasavskega društva, katerih naslo-
vi nosijo pomembno sporočilno noto (npr. Opazovalci: 
Vodnik, Maister in jaz, Slovenskega naroda sin, Od slapov 
do gradov) oziroma z udeleženci in njihovimi mentorji želi 
društvo seznaniti tudi širšo lokalno skupnost, zato so bili 
pripravljeni obveščevalni plakati, ki bodo na ogled na izbra-
nih lokacijah po Zasavju. Verjamemo, da bomo nagovorili 
nekaj posameznikov ali skupin, ki se doslej še niso seznanili 
z delovanjem Društva generala Maistra za Zasavje.
Kdo je bil Rudolf Maister? Rodil se je v Kamniku, osnovno 
šolo je obiskoval v Mengšu in nato v Kranju. Bil je odličen 
učenec. Njegove družinske korenine segajo na Dolenjsko in 
Štajersko. Materi Frančiški in očetu Francu so se rodili trije 
sinovi: Artur, Ernest in Rudolf. Ko je le-ta dopolnil tri leta, 
mu je umrl oče, zanj je potem skrbel stric. Vse to in še več 
so lahko izvedeli učenci OŠ Tončke Čeč Trbovlje in OŠ Ivana 
Skvarče iz Zagorja. Društvo je motiviralo, organiziralo in tudi 

delno financiralo njihovo ekskurzijo v rojstno hišo Rudolfa 
Maistra v Kamniku.
S poletjem se delo zasavskega društva začasno umirja, pole-
tno poleni, a v mislih že nastajajo nove ideje in nove zanimive 
povezave. »In mi gremo! Gremo ponosno po beli široki cesti 
lepote, dolžnosti in bratoljubja – po eni cesti, ki je bila ne-
davno še stezica, katero so izhodili tisti svetli možje, ki jih 
imamo zapisane ne samo na kamnu in bronu, temveč tudi 
globoko v naših srcih.« (Maister R., 1914) /MG

Podelitev priznanj  
v OŠ I. Skvarče Zagorje

Podelitev priznanj  
v OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Razstavna  
obveščevalna panoja DGMZ

Ekskurzija OŠ T. Čeč Trbovlje v rojstno 
hišo R. Maistra Učenci OŠ I. Skvarče 
Zagorje pred rojstno hišo. R. Maistra
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/DGM ZASAVJE

/MINEVAJO LETA, STOLETJA, SPREMINJAJO SE OBIČAJI, 
 politični sistemi, poklici in še marsikaj, spreminja se človekov odnos 
do narave, okolja, do materialnih dobrin. Ostaja pa navezanost na 
lokalno okolje, iz katerega prihajamo. Ostaja moralna zavezanost 
varovanju lokalnega bogastva, ohranjanju spomina na posameznike 
in skupine, ki so zaznamovali našo preteklost in vplivali na našo 
sedanjost. 
Zasavci smo pogumni ljudje, poznani po svojem odločnem na-
stopu in morda celo robatem izražanju. A za trdo lupino, ki so 
jo ustvarjala leta rudarjenja, težke industrije in težkega vsakdana, 
bije mehko srce, vedno pripravljeno pomagati drugim, deliti svoje 
skromno bogastvo z drugimi, nuditi zatočišče in tudi izkazati svojo 
kulturno plat. 
Zasavci se ne sramujemo svoje zgodovine: trdo delo, trdna politična 
in ekonomska prepričanja in danes zanesljivo in strmo prehajanje 
v moderno prihodnost.
A zgodovina smo ljudje, ki pišemo zgodbe s svojim delom. 
Posamezniki, ki puščamo močan vtis na druge in na lokalno, celo 
nacionalno skupnost.
V drugi polovici 19. stoletja so bili v Zasavju Nemci v manjšini, 
zaradi svoje ekonomske moči pa so imeli velik vpliv na slovensko 
večino. A iz te slovenske množice so se odločno dvigali posamezni-
ki, ki so se na različne načine bojevali za svoje nacionalne, lokalne, 
etične in moralne vrednote. Svojo odločnost in vpliv so dokazovali 
s peresom, držo, odnosi.
Trbovlje so danes poznane po dimniku, ki se dviga najvišje v nebo 
v Evropi in še čaka na svojo bodočo (turistično) vlogo, manj ljudi 
pa Zasavje prepozna po Ani Dimnik, zavedni Slovenki, ki so jo 
poimenovali tudi »slovenska mater«. V današnji Piceriji Dimnik 

/mag. MOJCA LAZAR DOBERLET, DGMZ
foto: arhiv spominske sobe Ane Dimnik

Maj 2022

Spomin na Ano Dimnik, 
»slovensko mater«
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v Trbovljah je na ogled spominska soba Ane Dimnik, lastnik 
picerije Boris Novak pa je poln navdušenja in poznavanja 
življenjske zgodbe ter izkazanega domoljubja Ane, po kateri 
hiša nosi ime.
Člani Upravnega odbora Društva generala Maistra za Zasavje 
smo se odločili natančneje spoznati Ano Dimnik, zato je seja 
upravnega odbora potekala v bližini te spominske sobe, ki 
nam jo je entuziastično predstavil lastnik picerije.
Spominska soba Ane Dimnik, ki jo je uredil Zasavski muzej 
Trbovlje, ponudi na ogled listine, fotografije, slike in oseb-
ne predmete iz življenja te zanimive in domoljubne ženske. 
Ana Dimnik je skupaj z možem vodila gostilno, v kateri je 
spodbujala rabo slovenskega jezika, nudila v branje slovensko 
časopisje in slovenske knjige.
Leta 1887 je bila v Trbovljah regionalna razstava podružnice 
Štajerske kmetijske družbe. Ana Dimnik je bila edina, ki si je 
upala na svojo lipo pred gostilno izobesiti slovensko troboj-
nico, torej belo-modro-rdečo zastavo. Drugod po kraju pa 

so visele le belo-zelene štajerske zastave. Ano so prav zaradi 
dogodkov v zvezi z zastavo, njeno dobrosrčnostjo in domo-
ljubjem poimenovani "slovenska mater". O tem so pisali ta-
kratni najuglednejši slovenski časopisi. 
Leta 1893 je bila Ana Dimnik med soustanovitelji mešanega 
pevskega društva Zvon, ki je delovalo do leta 1947 in je eden 
najstarejših pevskih zborov v Sloveniji. Udeleževala se je 
shodov Sokola. Bila je predsednica ženske podružnice Ciril-
Metodove družbe, katere cilj je bil tudi boj za širšo uporabo 
slovenščine v družbi. 
S takim javnim delovanjem je Ana Dimnik postajala v jav-
nosti vse bolj poznana. 
Januarja 1921 se je zaključila njena življenjska pot, vrednote, 
ki jih je zagovarjala, pa ohranjajo spomin nanjo. 
Njeno delo je v knjigi Gadje gnezdo opisal pisatelj Vladimir 
Levstik.
Če želite delo Ane Dimnik natančneje spoznati, ste vabljeni 
na ogled njene spominske sobe v Trbovljah tudi vi. /MG

Fotografije iz spominske sobe Ane Dimnik 
v Piceriji Dimnik v Trbovljah.
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/BRASLOVČE

/V PETEK, 29. 4. 2022, je na pokopališču v Braslovčah potekala 
komemorativna slovesnost s polaganjem cvetja v spomin 

na Srečka Puncerja, ki je padel v bojih za Koroško leta 1919.
Istega dne smo v Občinski knjižnici Braslovče 
na ogled postavili razstavo o Rudolfu Maistru 

in bojih za severno slovensko mejo. /MG
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/PESNICA MATILDA ŠEBENIKAR, rojena Tomšič leta 1847 v takrat 
znani in podjetni družini v Trebnjem.

Njeno pesništvo in delovanje v takratnih društvih sta lepo 
predstavila gospod Franc Perko in gospa Nevena Savić, njene pesmi 

pa gospodična Liza Perko.
Matilda Šebenikar je s soprogom prišla na Rakek okrog leta 1880. Tu 
sta zgradila hišo z restavracijo, njen mož Lovro pa je upravljal pošto 
na Rakeku. Leta 1903 sta hišo z restavracijo prodala Domicelju ter 

nato kupila posestvo z dvorcem na Uncu. 
Matilda, teta Rudolfa Maistra, je umrla leta 1933 na Uncu, kjer 
je tudi pokopana. Zakonca sta ostala brez potomcev, njun edini 
sin Adolf je pri sedmih letih umrl. Tako sta posestvo podedovala 

nečaka Borut in Hervoj Maister. 
Matilda, sestra matere Rudolfa Maistra, pa ni bila samo pesnica, 
temveč tudi narodno zavedna Slovenka. Bila je tudi podpornica 
številnih društev, je dejal gospod Perko. Pomagala je tudi slovenskim 
študentom na Dunaju. Aktivna je bila v Družbi sv. Cirila in Metoda 
na Rakeku in bila tudi nekaj časa njena predsednica. Kot pesnica 
in pripovednica je sodelovala v prvih letnikih časopisa Vrtec. 
Pod psevdonimom Desimira je objavljala v Slovenki, Zvončku in 

Edinosti. 
Njene pesmi, ki imajo pripovedni in humorni značaj, nam je 

recitirala Liza Perko. 
Večer v rakovški knjižnici je bil zelo domač, prijeten ter vsekakor 
zgodovinsko obelodanjen. Ni dvoma, da je tudi mlad Rudolf od tete 
črpal kulturo in narodno zavest. V pesništvu se je tako preizkušal 

tudi Rudolf, tuje pa mu ni bilo niti risanje. 
Člani Notranjskega domoljubnega društva General Maister Unec 
ter vsi prisotni smo hvaležni g. Francu Perku, da je tako slikovito 
in utemeljeno predstavil tudi ta del Maistrovega rodovnika. /MG

/NDDGM UNEC

Matilda Šebenikar  
(1847 – 1933) 

Pesnica, narodna 
buditeljica in teta 
Rudolfa Maistra

/DAVID KAVČIČ,
podpredsednik NDD General Maister Unec

Unec, april 2022



50 /MAISTROV GLAS_2022/2_www.zvezadgm.si

/DGM ZASAVJE

/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA 
ZASAVJE ime večletno tradicijo ohranjanja 
spomina na slovenskega vojaškega in 
posvetnega junaka Rudolfa Maistra, ki je 
s svojim domoljubnim delovanjem pustil 
pomemben pečat v slovenski zgodovini.
Smisel društva je spodbujanje domoljubja med 
mladimi in starimi, med vsemi Slovenci, ki 
jim je mar narodova preteklost, kajti »Bolj ko 
lahko pogledaš nazaj, dlje boš verjetno videl 
naprej.« (W. Churchill)
Cilj delovanja društva, ki mu člani namenjamo 
veliko časa in truda, je delovanje društva na 
področju dela z mladimi oz. podpora staršem 

in pedagoškim delavcem pri spodbujanju 
mladine za analiziranje in vrednotenje 
narodove preteklosti, zgodovine in vloge 
posameznikov, ki so dobrobit naroda postavili 
pred osebne koristi.
Ob koncu leta 2021 je naše društvo razpisalo 
že 11. nagradni likovni in literarni natečaj 
za osnovnošolce, ki je imel tokrat naslov 
Od slapov do gradov. Z njim smo povabili 
učence zasavskih osnovnih šol, da razmišljajo 
o domovini, o tridesetih letih samostojne 
države, o bogastvu narave, kulture in ljudi, kar 
so lahko izrazili skozi svoje likovne in literarne 
prispevke.

Od slapov do gradov – 
spodbujanje razmišljanja 

in ustvarjanja mladih
/RADIGOJ PERGER, 

predsednik DGM za Zasavje

Julija Kandolf, 8. L
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

mentorica: Mira Marinko

Iza Perme, 9. C
OŠ NHR Hrastnik podružnica Dol pri Hrastniku

mentorica: Maja Klep
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V aprilu 2022 je bil nagradni natečaj zaključen. Učenke in 
učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ narodnega 
heroja Rajka Hrastnik-Podružnica Dol pri Hrastniku, OŠ 
Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, OŠ Ivana Kavčiča Izlake, 
OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi, OŠ Ivana Kavčiča 
Izlake-Podružnica Mlinše, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, vsi 
ob pomoči prizadevnih mentoric, so se odzvali s 47 likovnimi 
in 8 literarnimi izdelki. 
Moč in način razmišljanja mladih, njihovo izkazovanje 
domoljubja nas vedno znova presenetita, navdušita. »Kdor 
ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli 
obseže vso; ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in 
kar bo kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje.« (Cankar).
Zmagovalci letošnjega nagradnega natečaja:
a) LIKOVNI IZDELKI: 1. JuLIJA KANDOLf, 8. r., OŠ narodnega 
heroja Rajka Hrastnik, mentorica: Mira Marinko, 
2. MARTINA ZuPAN, 3. B, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, 
mentorica: Simona Božič, 3. ROžLE POZNIč, PATRIK uLE 
in EMANuEL JASENčIć, 2. A (skupinsko delo), OŠ Toneta 
Okrogarja Zagorje, mentorica: Tanja Vozelj, 4. MAŠA 
OCEPEK, 2. C, OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Podružnica Mlinše, 
mentorica: Andreja Medved.

Martina Zupan , 3. B
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,

mentorica: Simona Božič

Rožle Poznič, Patrik Ule in 
Emanuel Jasenčić, 2. A

OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi
mentorica: Tanja Vozelj

Maša Ocepek, 2. C
OŠ Ivana Kavčiča Izlake  

podružnica Mlinše
mentorica: Andreja Medved

Mila Kozamernik, 4. B
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, mentorica: Nataša Juvan

Patricija Škrabar, 7. C
OŠ Ivana Skvarče, Zagorje, mentorica: Darja Murn

b) LITERARNI IZDELKI: 1. IZA PERME, 9. C, OŠ narodnega 
heroja Rajka Hrastnik, Podružnica Dol pri Hrastniku, 
mentorica: Maja Klep, 2. MILA KOZAMERNIK, 4. B, OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake, mentorica: Nataša Juvan in 3. PATRICIJA 
ŠKRAbAR, 7. C, OŠ Ivana Skvarče Zagorje, mentorica: Darja 
Murn.
»Zdi se mi, da bi morali biti Slovenci bolj ponosni na 
državo, v kateri živimo zaradi lepote, ki jo lahko vidimo 
vsak dan, a je kljub temu ne cenimo toliko, kot bi jo morali. 
Ko tuji ljudje odidejo, hočemo nanje narediti dober vtis in 
želimo, da odidejo z željo po vrnitvi,« je zapisala mlada Iza 
Perme.
Čeprav smisel otroškega ustvarjanja ni nagrajevanje, 
temveč spodbujanje vrednot za boljši jutri, so bile v juniju 
2022 simbolne nagrade podeljene otrokom in mentoricam 
po šolah. Za sodelovanje na natečaju in za sodelovanje 
z društvom se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo in se 
iskreno veselimo nadaljnjega sodelovanja. /MG



Maistrov 
glas
/www.zvezadgm.si

M

/MAISTROV GLAS, GLASILO ZVEZE DRUŠTEV GENERALA MAISTRA, 2022, št. 2 
/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 ŠERTEL, MILAN ZEČEVIĆ, RUDOLF PFAJFAR 
/OBLIKA IN pRELOM: DRUGAOBLIKA.COM /TISK: VISUAL MEDIA /NAKLADA: 1.650 izvodov


