Na predlog Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor in Osnovne šole
borcev za severno mejo Maribor spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme
Vojašnica generala Maistra za dolgoletno negovanje poslanstva Rudolfa Maistra in za
vzorno sodelovanje z Domovinskim društvom generala Rudolfa Maistra Maribor ter šolami
s tega območja.

Obrazložitev:
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor in Osnovna šola borcev za severno
mejo Maribor zgledno sodelujeta z Vojašnico generala Maistra na različnih področjih, od
organizacij prireditev, spominskega pohoda in programov za odrasle in mladino.
Vojašnica generala Maistra razen tega sodeluje tudi z drugimi zavodi in društvi v
Mariboru, ki si prizadevajo za ohranitev spomina na generala Maistra in ohranjanje
vrednot.
Zagotovo je Vojašnica generala Maistra v Mariboru prva ustanova, s katero je tudi
Osnovna šola borcev za severno mejo v Mariboru spletla dolgotrajno vzajemno
sodelovanje, ki je obrodilo sadove na obojestranskem poznavanju dela in vrednot, ki jih
negujeta. Izjemno tesno je sodelovanje z 72. brigado, ki nas vsako leto povabi in vplete
v svoj koncept ohranjanja
kulturne dediščine, domoljubja in slovenstva nasploh.
Novembra leta 2009 je 72. brigada Slovenske vojske Osnovni šoli borcev za severno
mejo podelila Zahvalno listino za prispevek na področju vzgajanja domoljubja in
ohranjanja zgodovinskega spomina, kar priča, da natančno poznajo delo na šoli in
projekt na temo generala Rudolfa Maistra. So stalni gostje na vseh naših prireditvah v
čast generalu Maistru in ohranjanju kulturne dediščine. Osnovna šola borcev za severno
mejo Maribor že od leta 2009 nosi laskav naslov Kulturna šola, saj so s strani Zveze
kulturnih društev Slovenije – Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a,
prejeli
odlikovanje, na katerega so še posebej ponosni – odličnost v varovanju kulturne
dediščine. Del tega uspeha lahko zagotovo pripišemo večletnemu plodovitemu
sodelovanju z Vojašnico generala Maistra.
V Vojašnici generala Maistra dokazujejo, da imajo izjemen smisel in posluh za
razmišljanje mladih, ki so lahko kljub mladostniški naivnosti, in včasih prav zaradi te,
naši dobri učitelji – neobremenjeni s preteklostjo, s prihodnostjo in s sedanjostjo – pa
kljub vsemu s svojim lastnim pogledom na dogodke, o katerih se učijo ali jih v
današnjem času še s svojo prvinskostjo spremljajo in doživljajo. Tako so Osnovno šolo
borcev za severno mejo Maribor med drugim novembra 2013 povabili k literarnemu
natečaju na temo domoljubja, kjer so lahko učenci izrazili svojo predstavo o tem, kaj vse
zajema pojem domoljubje in kako ga povezujejo z domovino, v kateri so doma.
Vsakoletna in tradicionalna pa so naša prepletanja v pripravi kulturnih programov, ne le
ob obeležitvi Maistrovega dne, pač pa tudi vseh drugih državnih praznikih. Da so tudi
vojaki in vojska, kakor je bil sam general Maister, ljubitelji umetnosti in lepe besede,
pričajo vsakoletna vabila 72. brigade, ko s čustveno noto, izbrano besedo in glasbo
pospremimo vojake na misijo. Ene izmed teh se je udeležil tudi tedanji, zdaj bivši,
predsednik Republike Slovenije, gospod Danilo Türk.
Ker je ohranitev severne slovenske meje povezana z vojaško akcijo, je prav, da poleg
drugih tudi naši mladi dobijo vpogled v delovanje vojašnice, vojaškega življenja ter
razmišljanja in ob tem spoznajo delovanje slovenske vojske.

Interdisciplinarno in vseživljenjsko sodelovanje z vojašnico tako ostaja projekt, v
katerega se vsakič znova navdušeno vključujemo, sodelujemo, predvsem pa drug
drugemu prisluhnemo. Vojašnica generala Maistra nam je tako nesebično priskočila na
pomoč pri organizaciji vseslovenskega krosa Šport mladih, ki se je dve leti zapored (leta
2014 in 2015) odvijal pod našim vodstvom v njihovi neposredni bližini, na Poljanah.
Vojaki so pomagali pri sami organizaciji, s postavitvijo šotorov, predvsem pa z moralno
podporo mladim tekačem, saj so tekli kros z njimi. V letu 2015 je bila motivacija toliko
višja, saj so se prireditve in krosa udeležili tudi vrhunski slovenski športniki, zaposleni v
Slovenski vojski.
Prav tako so nas prijazno povabili medse, da smo se lahko udeležili dneva odprtih vrat in
sodelovali v vodenih aktivnostih.
Vse zgoraj navedeno dokazuje, da skupaj žanjemo sadove vzajemnega spoštovanja in
učenja, kar je zagotovo izjemnega pomena za zavedanje domoljubja, ki je v današnjih
časih na trenutke na trhlih tleh.

