Na predlog Domovinskega društva generala Maistra Šentilj spominsko priznanje generala
Rudolfa Maistra prejme Bruno Jelenko za pomemben prispevek k utrjevanju domoljubja
in domovinske pripadnosti ter ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in
njegove sporočilnosti.

Obrazložitev:
Začetek domoljubnega delovanja gospoda Bruna Jelenka sega v leto 1968, ko je v
Kulturno umetniškem društvu Mejnik Šentilj ob 50-letnici bojev za severno mejo
sodeloval pri pripravi recitala Maistrove poezije. Leta 1970 je kot predmetni učitelj v
Osnovni šoli Šentilj prispeval k njenemu ponovnemu imenovanju po generalu Rudolfu
Maistru, po katerem je šola že nosila ime od leta 1937 do 1941.
Ob 60-letnici bojev za severno mejo je kot predstavnik Osnovne šole Rudolfa Maistra
sodeloval v organizaciji mestne proslave in postavitve spomenika Rudolfa Maistra pred
šentiljsko šolo. Leta 1981 je bil imenovan za ravnatelja Osnovne šole Rudolfa Maistra v
Šentilju, ob 70-letnici bojev za severno mejo pa je kot predstavnik občine Maribor Pesnica sodeloval pri postavitvi spomenika slovenskemu generalu in pesniku Rudolfu
Maistru v Mariboru. Leta 1992 je na prošnjo Zveze Maistrovih borcev Maribor prispeval k
vrnitvi spomenika Rudolfa Maistra izpred šentiljske šole v njegov domicil v mestni občini
Maribor, šola pa je takrat v zameno prejela odlitek njegovega doprsnega kipa in odlitek
njegove medalje z ukazom.
Občina Šentilj je ob 80-letnici bojev za severno mejo na njegovo pobudo postavila
spominska obeležja šentiljskim narodnjakom, ki so pred prvo svetovno vojno in med leti
1918-1919 branili severno mejo, po njegovem predlogu pa je občina posvetila tudi imena
ulic v Šentilju bojem za severno mejo in slovensko državo - Slovenska ulica, Maistrova
ulica, Sokolska ulica, Ulica Matije Kelemine, Thalerjeva ulica in Pot upora.
Bruno Jelenko je avtor grba, zastave in praznika občine Šentilj, ki ga občina obeležuje
29. marca, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra, in avtor posvetila na spomeniku
borcem za slovensko državo, ki ga je občina postavila leta 1996.
Bruno Jelenko se je kot ravnatelj Osnovne šole Rudolfa Maistra upokojil leta 2007. V njen
predmetnik in dejavnosti je vključeval domoljubne vsebine krajevne zgodovine s
posebnim poudarkom bojem za severno mejo ter delu in liku generala, umetnika Rudolfa
Maistra. Ob negovanju krajevne domoljubne zgodovine je razvijal partnerstvo s šolami
onstran državne meje, leta 1990 je bil soustanovitelj Društva avstrijskoslovenskega/slovensko-avstrijskega prijateljstva.
Bruno Jelenko je bil leta 2009 pobudnik in soustanovitelj Domovinskega društva generala
Maistra Šentilj. Društvo si je za temeljno nalogo zadalo obujanje in ohranjanje spomina
na narodne bojevnike za severno mejo do leta 1919, na zgodovinsko delo Rudolfa
Maistra in njegovih borcev za severno mejo, narodnoosvobodilni boj 1941-1945 in
osamosvojitveno vojno 1991 s ciljem, da se razvija in utrjuje domoljubje na vseh
področjih družbenega življenja.
Ob 90-letnici bojev za severno mejo je Bruno Jelenko kot prvo predstavitev društva v
sodelovanju z magistro Vlasto Stavbar pripravil razstavo »Šentilj 1918-1919«, ob 100letnici postavitve Slovenskega doma pa je postavil razstavo »Slovenski dom 1910«. Leta
2011 je občina postavila spominsko obeležje rojaku Franju Žebotu - narodnjaku in članu

Narodnega sveta za Štajersko. Društvo je bilo uspešen gostitelj letne skupščine Zveze
društev general Maister.
Bruno Jelenko si ob vodenju Domovinskega društva generala Maistra Šentilj prizadeva za
utrjevanje domoljubja z objavljanjem prispevkov o krajevni zgodovini v občinskem
glasilu in drugih medijih, vodenjem spominskih pohodov, pripravo tematskih razstav in
delom z mladimi. Prizadeva si za natis kronik Antona Šeška, ki ohranjajo krajevni
zgodovinski spomin ter za postavitev krajevnega muzeja bojev za severno mejo in
slovensko državo.
Občina Šentilj s podporo domoljubni dejavnosti Domovinskega društva Rudolfa Maistra
Šentilj ohranja in neguje vrednote njenega zgodovinskega spomina.

