
 

 

Ljudje smo na srečo zelo različni. Ne le po veri, jeziku, barvi koţe, 

nacionalnosti. 

 

Tudi ljudje iste narodnosti so zelo različni, tudi bratje in sestre se med 

seboj razlikujejo po značaju. Niso vsi junaki, so tudi ljudje, ki se bojijo. 

Niso vsi odločni, nekateri cincajo. Ne vidijo vsi jasno, kaj se dogaja, 

nekateri so prav panični. Ne ljubijo vsi knjig in poezije ... 

 

Ampak Slovenci smo imeli moţa, ki je razumel, kaj se dogaja. Ob 

koncu prve svetovne vojne je propadla avstroogrska monarhija, veliki 

narodi so delali nove drţave in meje. Slovenska politika je leta 1918 

čakala, kaj bodo rekli veliki narodi o mejah Sloveniji na mirovnih 

pogajanjih v Parizu. 

 

V Mariboru pa je bil v jeseni 1918 odločen moţ, ki je vedel, da mora 

sam narediti, kar je treba in ne čakati na odločitve drugih. Je bil vojak in 

je bil odločen. Je pisal pesmi in imel doma zelo veliko knjiţnico. 

Naredil je korake, ki so se izkazali za odločilne. Še pravi čas je prevzel 

obrambo Maribora v svoje slovenske roke. Določil in izbojeval je mejo 

ob Muri, ne pa ob Dravi, kakor so ţeleli Avstrijci na mirovnih 

pogajanjih v Parizu. Na hitro je mobiliziral slovenske fante, razoroţil 

mariborske Nemce, organiziral vojaško šolanje, rešil slovenstvo ob 

severni meji. 

Vse to je hotel narediti tudi na Koroškem, a mu niso dovolili. 

 

Ljubljanska in kasneje jugoslovanska politika ga je ustavila. Spoznala je 

svojo napako, ko je bilo prepozno. Zelo se je jezil zaradi tega ... 

General, pesnik, bibliofil, slikar, dober oče. To je bil general Rudolf 

Maister. Ţivel je v Mariboru na Maistrovi ulici. 

 

Vsi Slovenci ga moramo spoštovati, Mariborčani pa najbolj. Zato se 

udarimo v kvizu, kdo ve več o njem! Zasluţi si, da vemo čim več o 

njem. Zaradi preteklosti in prihodnosti. 

                                                                                           Tone Partljič 

 

 
 

 

NATEČAJ IN KVIZ 
 
 

  
                                 Bojan Golija: Maister – pesnik 

 
 

 

»RUDOLF MAISTER  

   V OTROŠKIH OČEH« 

 

 



LIKOVNI NATEČAJ: 

Portret Rudolfa Maistra 
 

      
 

 

Na likovnem natečaju (portret Rudolfa Maistra, kot ga vidijo in poznajo otroci) 

je sodelovalo 8 osnovnih šole z risbami, slikami in grafikami, ki so jih ustvarili 

učenci v starosti od 10 – 14 let.  

Strokovno komisijo so sestavljali likovni pedagogi: 

ga. Bronja Gaberšek, ga. Duška Maglica in ga. Rozika Puvar. 

Dela, ki smo jih prejeli na natečaj, so bila izjemno likovno  kreativna, polna 

otroških domislic, zato se je strokovna komisija odločila, da nagradi iz vsake 

sodelujoče šole po enega avtorja likovnega dela. 

 

Nagrado prejmejo: Karolina Marc, OŠ Marije Vere Kamnik (mentorica: Irena 

Zagoţen),  Neznan avtor, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj (mentorica: Saša 

Bezjak), David Malek, OŠ Voličina (mentor: Brane Lazič), Kaja Gril 

Rugina, OŠ Franca Rozmana Staneta (mentorica: Janja Tomaţič), Nina 

Bajzek, OŠ Martina Konšaka (mentorica: Suzana Knap), Suoahan Šašivari, 

OŠ Gustava Šiliha (mentor: Zvonko Pušnik), Tamara Kotnik, OŠ Angela 

Besednjaka (mentor: Mitja Novak), Sara Papa, OŠ borcev za severno mejo 

(mentorica: Rozika Puvar, pripravnica: Duška Maglica). 

 

   

KVIZ: Rudolf Maister,  

general in pesnik skozi čas 
 

   
 
 

 

K sodelovanju se je prijavilo 6 šol, in sicer: OŠ Borisa Kidriča (mentorica: Irena 

Kamplet), OŠ Draga Kobala (mentorica: Marjetka Berlič), OŠ Franceta Prešerna 

(mentorica: Mirjana Colnarič), OŠ Selnica ob Dravi (mentorica: Emica Škrinjar), OŠ 

Rudolfa Maistra Šentilj (mentorica: Polonca Tomaţič) in naša šola (mentorici: Danica 

Kladošek in Andreja Hvauc). 

 

Kviz smo izvedli 15. novembra. Vsi prijavljeni učenci so se najprej samostojno 

pomerili v pisnem delu kviza, v finalni ustni del pa so se uvrstile 3  šole, ki so zbrale 

največ točk (vsota točk posameznih tekmovalcev). 

 

Kviz so pod koordinatorstvom OŠ borcev za severno mejo pripravile in izvedle: Maja 

Pečnik, Breda Gaber-Pavlović in Mateja Barbarič. 

 

Finalni del kviza je povezoval moderator Radia Maribor, g. Zoran Turk. 

 

Komisijo so sestavljali: ga. Alenka Miklavc, prof. slov.; dr. Aleksandra Berberih 

Slana, direktorica muzeja NO;  g. Alojz Penič, prof. zgo.; g. Boris Vitek, stotnik 

Slovenske vojske. 

 

Finalni del se je zaključil takole: 

1. mesto je osvojila OŠ borcev za severno mejo, Maribor v sestavi učencev: 

Nina Lah, Patrik Groznik, Polonca Borko 

2. mesto je osvojila OŠ Draga Kobala, Maribor v sestavi učencev: Vivian 

Mohr, Maja Planko, Nuša Majcen 

3. mesto je osvojila OŠ Selnica ob Dravi v sestavi učencev: Jan Koščak, 

Matej Kočevar, Aljaž Levstik. 

 


