
23. novembra je dan Rudolfa Maistra 

Na ta dan se spominjamo dogodkov iz leta 1918, ko je Maistru skupaj s 4200 prostovoljci uspelo 

razorožiti nemško vojsko v Mariboru, s čimer je ta postal del takratne države SHS. Od leta 2005 je to 

državni praznik, ki ni dela prost dan.  

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je proslavo v počastitev državnega praznika, 

dneva generala Rudolfa Maistra, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dokležovje in 

Občino Beltinci, izvedlo 18. novembra v dvorani vaškega doma v Dokležovju. Slavnostni govornik je 

bil Drago Ribaš, predsednik Policijskega veteranskega društva SEVER za Pomurje. 

V kulturnem programu so sodelovali trobilni kvintet Orkestra slovenske policije in člani DPM 

Dokležovje. Program je povezoval Boštjan Rous. 

V okviru prireditev ob prazniku pa bosta avtorja mag. Bernarda Roudi in prof. Janko Durič 

predstavila monografijo Spomini ne zbledijo.  Predstavitev bo v četrtek, 23. 11. 2017, ob 17.30 v 

Voglerjevi vili na Cankovi. 

 

29. MAREC, ROJSTNI DAN RUDOLFA MAISTRA  

Rudolf Maister se je rodil  29. 3. 1874 v Kamniku. Bil je slovenski rodoljub, general, slikar in pesnik 

(psevdonim Vojanov). Njegova zasluga je, da je danes Maribor z Dravsko dolino del Republike 

Slovenije.  

  

 

Naprej (Rudolf Maister - Vojanov)  

 

Bratje! V Triglavu ognji gore: 

žarki kresovi, krvavi plameni,  

kakor silni meči ognjeni,  

ki jih sami arhanglji vihte. 

 

Bratje! Naša pomlad gre iz tal,  

bistra ko burja, močna ko val:  

v naša domovja se je zagnala,  

tmo' razklala, sonce skovala,  

sonce – kralja Matjaža dan. 

 

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:  

Drava nas zove, Jadran rjove,  

vranci naj skrešejo trde podkve,  

bratje – naprej! 

 

 

 



 VOJAŠKA KARIERA: 

1894 imenovan za kadeta 

1895 postane poročnik 

1918 general, ki zbere prostovoljce –

»MAISTROVE BORCE« 

S prostovoljci zasede Maribor in Radgono.  

Z nastankom Kraljevine Srbov Hrvatov in 

Slovencev pade v nemilost in je leta 1923 prisilno 

upokojen.  

 

 

 Maistrovi borci- prostovoljci v Radencih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umrl je 26. julija 1934. Pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOMINSKA OBELEŽJA RUDOLFU MAISTRU: MARIBOR, LJUTOMER 

 

»Med vojaškimi osebnostmi v svetu ni prav veliko takšnih, ki združujejo v sebi vojaka in umetnika. 

Maister je bil brez dvoma med njimi. Tudi zaradi tega se uvršča v galerijo slovenskih odličnikov, ki 

jih moramo poznati in spoštovati.« (Bruno Hartman)  


