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        P O R O Č I L O   Z D G M   Z A   OBDOBJE   2017-2018  

 

 Za nami je dvoletno obdobje uspešnega in plodnega delovanja. Društva so večinoma 

pravočasno planirala naloge, ki smo jih vključili v svojo letno delovanje in Vlogo o 

sofinanciranju društev ali zvez, ki delujejo na področju vojnih veteranov pod okriljem 

Ministrstva za obrambo (MORS). Prejeta sredstva se povečujejo premo-sorazmerno s 

povečanim obsegom dela oz. nalogami, ki smo jih v posameznih letih planirali v vlogi, to 

pa pomeni tudi veliko več dela in odgovornosti pri realizaciji programa, ki si ga je v 

obdobju 2017-2018 zastavila Zveza društev general Maister.  Tudi tokrat ni šlo brez 

zapletov, saj nam ne ovrednotijo nalog, ki so povezane z obeleževanjem dogodkov med 

1. svetovno vojno in svečanostmi pred spomeniki iz tega obdobja, ne glede na dejstvo, 

da so bili prav Maistrovi borci, katerih izročilo prenašamo, večinoma pobudniki za 

njihovo postavitev.  

 Naše zgodovinsko poslanstvo je proučevanje in obeleževanje dogodkov v povezavi s 

pričetkom 1. svetovne vojne, med njo in po njej, s poudarkom na prelomne dogodke 23. 

novembra 1918 in bojem za severno mejo naše domovine v letih 1918-1919. Posebno 

pozornost posvečamo tudi priključitvi Prekmurja k matični domovini, kar dokazuje tudi 

naše aktivno delo pri organizaciji osrednje proslave ob datumu priključitve. Leta 2017 

smo to proslavo v Puconcih skupaj z Občinami Puconci, Cankova in Tišina, leta 2018 pa 

smo jo v Črenšovcih organizirali skupaj z lokalnimi društvi in Občino Črenšovci. 

 Da bi bilo naše delovanje v obdobju 2017-2018 še bolj prepoznavno, smo se na 

Ministrstvu za obrambo udeležili različnih posvetovanj in usklajevanj, vse s ciljem 

boljšega in bolj transparentnega dela v prihodnjem obdobju. Na ta način smo skušali na 

podlagi dosedanjih odprtih vprašanj najti skupne rešitve za čimbolj smotrno trošenje 

proračunskih sredstev. 
  

Sicer pa smo opravili naloge na naslednjih pomembnih področjih našega 

delovanja: 

       
Ocenjujemo, da vse bolje sodelujemo s Slovensko vojsko. Plod tega sodelovanja je tudi 

»Zlata plaketa Slovenske vojske«, ki nam jo v letu 2017 podelil načelnik generalštaba 

Slovenske vojske, Andrej Osterman. Ob tej priliki se nam je zahvalil za dolgoletno 
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aktivno delo pri razvijanju domoljubja in sporočilnosti generala Maistra in njegovih 

borcev ter sodelovanja s Slovensko vojsko na domoljubnem in veteranskem področju. 

Ponosni smo na to pomembno priznanje našega delovanja in se hkrati zavedamo, da nas 

čaka veliko dela pri ohranjanju in nadgradnji takega sodelovanja tudi v prihodnje. 

Ocenjujemo, da je to dober prispevek k utrjevanju domoljubja in krepitvi obrambne 

moči naše domovine. Uspešni smo tudi pri usklajevanju in realizaciji programa civilno-

vojaškega sodelovanja. Zahvaliti se moramo tudi dobremu sodelovanju naših društev s 

Slovensko vojsko oz. garnizijami na terenu, kjer skupaj obeležujemo pomembne dogodke 

iz slovenske zgodovine, organiziramo svečanosti in prireditve, polagamo vence in še bi 

lahko naštevali. Nepogrešljiv člen so tudi stalne in občasne razstave na temo generala 

Maistra in borcev za severno slovensko mejo in prve svetovne vojne, aktivnosti v zvezi 

s spremljanjem nekaterih vojaških vaj, udeležba na dnevu Slovenske vojske ter  odprtih 

vrat vojašnic. Na ta način tudi člani naših društev dobijo možnost vpogleda v njihovo 

delovanje. 

 V obdobju 2017-2018 se lahko pohvalimo tudi z učinkovitim delovanjem društev 

v povezavi z delom z mladimi.  

To se je največkrat nanašalo  na različne prireditve, proslave ter razpise posameznih 

društev na domoljubno temo ter na delo v zvezi s projekti različnih oblik uvajanja 

domoljubne vzgoje. Na ta način z našo pomočjo v nekaterih OŠ razširjajo obstoječe 

vsebine z elementi domoljubja pri predmetih zgodovina in državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika in morala. Organizirali oz. soorganizirali smo tudi različne kvize, 

nagradne natečaje na likovnem in literarnem področju ter predavanja in razgovore z 

učenci na temo domoljubja in pomembnejših dogodkov iz slovenske zgodovine. 

Najboljša izbrana dela so bila nagrajena. Pri tem delu je  posebej uspešno DDGRM 

Maribor, ki je samostojno in v povezavi z OŠ Borcev za severno mejo Maribor 

organiziralo več kot 20 dogodkov po mariborskih in okoliških osnovnih šolah kot 

delavnice in razstave na temo »general Maister in boji za severno mejo«, srečanje 

mladih poetov pod Maistrovo lipo...Del tega je predstavljen v poročilu o realizaciji 

vloge Ministrstva za obrambo. Uspešni so bili tudi v PDGM Murska Sobota s 

predavanji (OŠ v Prekmurju), z literarnim natečajem posvečen združitvi Prekmurja na 

temo »Prekmurska herbija« in razpisom za likovna dela za izdajo znamke ob 100 

obletnici združitve Prekmurja,DGM za Zasavje s predavanji v OŠ in razpisom 

(zaključek 6. in 7. nagradnega natečaja) in DGM Kamnik-Komenda (zaključek 4. in 5. 

nagradnega natečaja), KDDFM Ravne na Koroškem (Razpis tekmovanja na likovnem in 

literarnem področju), strokovno srečanje za OŠ in SŠ v Slovenski Bistrici (PDGM Zg. 

Ložnica, DGM Šentilj (delavnice na domovinsko temo), delavnice v OŠ Cerkvenjak 

(DGM Cerkvenjak) ter SGDGM Polenšak (sodelovanje z mladimi - OŠ dr. Franja Žgeča 

Dornava in OŠ Polenšak). Ljubljansko društvo GM in Srednja upravno administrativna 

šola Ljubljana inovativno razvijata modul Domovinska vzgoja. Profesorji zgodovine, 

sociologije, prava in slovenščine znotraj odprtega kurikula razvijajo aktivne 

didaktične oblike, ki mladim omogočajo pridobivanje in razvijanje vedenja o 

domoljubju in aktivnem državljanstvu. V preteklem letu so poleg sodelovanja s 

Slovensko vojsko sodelovali še z Zvezo Slovenskih časnikov in Skladom Toneta Pavčka.     

Pri delu s srednjimi šolami in gimnazijami so bili aktivni tudi v Mariboru (1 in 3 

gimnazija Maribor na temo »Maister ne le vojak, ampak tudi pesnik«), PDGM Ljutomer 



in gimnazija v Ljutomeru (Tekmovanje v poznavanju zgodovine«Pot v prihodnost«), 

Ljubljani,(predavanjem«Boji za severno mejo«-SUAŠ)ter predavanji v  Zasavju, 

Ravnah na Koroškem, Celju, Črnomlju, Semiču, Metliki, Celju..... 

 Tudi obeležitev rojstnega dneva Rudolfa Maistra smo namenili predvsem 

približevanju mladim. Slovesnosti ob spomeniku na Trgu OF v Ljubljani sta organizirala 

Društvo general Maister Ljubljana in ZDGM ob sodelovanju Mestne občine Ljubljana 

ter Ministrstva za obrambo. Leta 2017 se je zbralo več kot petsto udeležencev, leta 

2018 pa sta bila udeležba in program nekoliko okrnjena zaradi izredno slabega vremena. 

Nastopali so mladi iz OŠ Miška Kranjca, OŠ Dravlje, OŠ Prule, Gimnazije Poljane in 

Srednje upravno administrativne šole Ljubljana. Prisotni so bili tudi predsednik države 

Borut Pahor, ministrica za obrambo Andreja Katič, podžupan Mestne občine Ljubljana 

Dejan Crnek, predstavniki Slovenske vojske, domoljubnih organizacij, Maistrovci in 

veliko mladih domoljubov. 

 S pomočjo predavateljev, predvsem v organizaciji ZDGM, smo vodili razgovore, 

okrogle mize in predavanja, ki so se na različne aktualne teme odvijale v Ljubljani, na 

Uncu, Sv. Tomažu, Kranju, Kamniku, Zagorju, Mariboru, Semiču, Metliki, Trbovljah, 

Murski Soboti, Puconcih, Beltincih, Gradu, Kuzmi, Šentilju, Črnomlju.... V letu 2018 je 

bila osrednja tema stoletnica bojev Maistrovih borcev za severno slovensko mejo z 

zaključkom z zelo odmevnim simpozijem z naslovom »Vojaški dogodki v Sloveniji ob 

koncu prve svetovne vojne«, ki smo ga organizirali v prostorih Kadetnice v Mariboru. V 

Celovcu pa je v Deželnem arhivu potekala trodeželna civilno-družbena prireditev ob 100. 

obletnici konca 1. svetovne vojne pod naslovom »Vojne je konec«.  

 Društva so organizirala različne pohode in športne prireditve, ki so se odvijale 

pod imenom in v zvezi s sporočilnostjo generala Maistra in obletnice bojev za severno 

mejo. Najpomembnejši so bili Maistrovi pohodi v Kamniku, na Uncu, na Polenšaku, v 

Mariboru- pohod na Zavrh, po S meji občine Cerkvenjak, ob dnevu GRM v Šentilju, 

Šarhov pohod v Sl. Bistrici, Malgajevi pohodi na Ravnah,... 

 Posebej aktivni smo bili na področju sodelovanja z mediji, ki pa se žal ne odzivajo 

tako, kot bi si želeli, saj nam objavijo le majhen del naših aktivnosti oz. pozivov. Leta 

2017 je bilo objavljenih nekaj člankov v povezavi z delovanjem veteranskih in 

domoljubnih organizacij. Zelo odmevna je bila okrogla miza v povezavi z Majniško 

deklaracijo in odprtjem spominske sobe dr. Antonu Korošcu.  Veliko se je pisalo v 

povezavi z 100. obletnico končanja bojev na Soški fronti. V letu 2018 so bile v medijih 

v ospredju teme ob stoti obletnici delovanja Maistrovih borcev na severni slovenski 

meji, dvajseta obletnica delovanja društva in zveze ter prejem odlikovanja Reda za 

zasluge s strani predsednika republike Boruta Pahorja. Odmevna  je bila tudi otvoritev 

Maistrovega muzeja v Štupičevi vili na Zavrhu in odkritje plošč Maistrovim borcem v 

Semiču in Veržeju. Polemična pa je bila razprava v pismih bralcev časopisa Delo o 

morebitnem prekopu posmrtnih ostankov generala Maistra v Dobravo. Da smo nekoliko 

privlačnejši na posameznih aktualnih temah pri  pomembnih medijih kot je RTV SLO, 

gre zasluga  tudi nekdanjemu članu programskega sveta RTV in predsedniku ZDGM, mag. 

Milanu Lovrenčiču, ki mu je uspelo prepričati najbolj odgovorne predstavnike zavoda o 

nujnosti predvajanja aktualnih domoljubnih vsebin in pomembnih dogodkov iz slovenske 

zgodovine. V letu 2018 smo skupaj z Radiom Slovenija posneli izvajanje slovenske himne, 



ki so jo zapeli učenci iz več slovenskih osnovnih šol. Posnete himne se predvajajo vsak 

dan ob polnoči na Tretjem programu Radia Slovenija. 

 Dne 22. novembra 2017 smo v kulturnem domu v Velenju skupaj s ŠDGM Velenje 

in Mestno občino Velenje uspešno izvedli osrednjo slovensko proslavo ob državnem 

prazniku »Dan generala Rudolfa Maistra«, ki jo je prenašala tudi RTV Maribor. 

Vsebina in sporočilnost proslave je po naših ocenah naletela na izredno pozitiven odmev. 

Žal smo se morali z RTV Slovenija uskladiti za nekoliko zgoden termin poteka proslave, 

kar je posledično po naši oceni nekoliko zmanjšalo gledanost. Dne 22. novembra 2018 je 

osrednjo proslavo ob državnem prazniku »Dan generala Rudolfa Maistra« v Mariboru 

organizirala država, ki so se je udeležili tudi številni člani naših društev. Odmevnost te 

proslave je bila toliko večja, saj so se dogodki izpred stotih let odvijali ravno v 

Mariboru. Večja je bila tudi udeležba praporščakov drugih domoljubnih in veteranskih 

organizacij. Prireditev je ob prisotnosti predsednika republike, Boruta Pahorja, in 

slavnostnega govornika, predsednika Državnega zbora, Dejana Židana, potekala v 

slavnostnem vzdušju. Pred samo proslavo smo organizirali tudi slavnostno akademijo, 

kjer smo poleg spominskih priznanj generala Maistra podelili tudi zlate plakete ZDGM 

za dolgoletno sodelovanje na domoljubnem področju. Priznanja so prejele veteranske in 

domoljubne organizacije združene v KODVOS, Slovenska vojska, Ministrstvo za 

obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 Proslave v povezavi z omenjenim praznikom so potekale tudi po številnih krajih  

Slovenije in sicer v Kamniku, Ravnah na Koroškem, Mariboru, Ptuju, Zagorju, Dokležovju, 

Beltinci, Semič, Šentilj, Uncu, Dornavi, Slovenski Bistrici, Selnica ob Muri, Metliki, 

Murski Soboti, Kranju, Celju, Lenartu, Velenju, Gornji Radgoni, Blejski Dobravi, Svetem 

Juriju ob Ščavnici, na Zavrhu... Slovesnost s polaganjem venca je potekala tudi pred 

spomenikom GRM (zgradba MORS v Ljubljani).  

 Skupaj z občinami Gornja Radgona in Velenje smo odkrili doprsni kip generala 

Maistra v Gornji Radgoni in doprsni kip Maistrovemu borcu Gustavu Šilihu v Velenju. 

Postavljena je bila tudi spominska plošča generalu Maistru v Ljubljani (na SUAŠ), 

spominska plošča padlim Belokranjcem v prvi svetovni vojni in v bojih za severno 

slovensko mejo v Semiču ter spominska plošča Maistrovim borcem iz občine Veržej v 

Veržeju. 

 Skladno s podpisanim dogovorom smo leta 2017 skupaj z Občino Kamnik in Mestno 

občino Maribor na proslavi v Kulturnem domu v Kamniku podelili spominska priznanja 

GRM. Priznanja so prejeli Anton Tone Smolnikar, Emil Štern in Tretji program Radia 

Slovenija. V letu 2018 smo glede na to, da je v Mariboru osrednjo proslavo organizirala 

država, spominska priznanja skupaj z obema občinama na slavnostni akademiji podelili 

Vladimirju Ovniču, Romanu Lorenčiču, Ivanu Tušku, Domovinskemu društvu general 

Rudolf Maister Maribor in OŠ Borcev za severno mejo Maribor. 

 Tradicionalno  so svečanosti potekale tudi pred spomeniki generala Maistra, 

Franja Malgaja in borcev za severno mejo po številnih krajih po Sloveniji (marca, 

maja, julija, novembra), kjer smo položili tudi spominske vence. 

 Ob dnevu mrtvih se poleg ostalih spomnimo tudi padlih v prvi svetovni vojni. V 

povezavi z drugimi veteranskimi organizacijami smo sodelovali pri polaganju vencev pred 



vsemi pomembnejšimi spomeniki iz slovenske zgodovine. Sodelovali smo tudi pri 

spomeniku padlim ruskim borcem v prvi in drugi svetovni vojni. 

 V Cerkvenjaku je 1. aprila 2017 v kulturni dvorani občine Cerkvenjak potekala 

12. skupščina ZDGM. Poleg uradnega dela, kulturnega programa in otvoritve 

obnovljenega kipa GRM je DGM Cerkvenjak razvilo tudi društveni prapor. Za dobro 

organizacijo gre posebna zahvala  društvu general Maister Cerkvenjak. Prav tako je v 

Ljubljani, 7. aprila 2018, potekala 13. skupščina ZDGM. Poleg dobre organizacije, 

sprejema in kulturnega programa je bila skupščina pomembna zaradi podaljšanja 

mandata funkcionarjem in nadzornem odboru ZDGM za eno leto. 

Zelo spodbudna je bila ustanovitev Domoljubnega obalno kraškega društva 

general Maister Piran in Društva general Maister Žiri ter njihovo vključitev v našo 

Zvezo. Zahvaliti se tudi moramo, da se je naši zvezi priključilo Turističnega društva 

Rudolf Maister- Vojanov Zavrh, ki se lahko pohvali z najdaljši stažem delovanja, saj je 

bilo ustanovljeno že leta 1961. S pomočjo občine Lenart jim je do sedaj uspelo 

realizirati nekaj pomembnih projektov kot so Maistrov stolp, obnova Štupičeve vile- 

Maistrov muzej na Zavrhu ter številne proslave in  prireditve z domoljubno vsebino.  

 S pomočjo dr. Radovana Pulka je bil izdelan celovit spisek borcev za Severno 

mejo, ki ga nameravamo v letu 2019 skupaj z nekaterimi povezanimi vsebinami objaviti 

tudi v knjižni obliki (predhodno ga bodo prejela na vpogled vsa društva vključena v 

zvezo). V zaključni fazi je tudi Zbornik dvajsetletnega delovanja društva in zveze 

GM. Prav tako smo s pomočjo RTV Ljubljana pripravili natečaj za uglasbitev Maistrovih 

pesmi. Nagrajene skladbe so bile objavljene tudi v knjižni obliki. Sodelovali smo pri 

uglasbitvi Maistrovih pesmi v organizaciji DGM Ptuj in skladatelja Mitje Gobca.  

 V obdobju 2017-2018 smo spodbujali posamezna društva, da izdelajo svoje 

praporje in jih na svečan način tudi razvijejo. Prapore so razvili v DGM Cerkvenjak, v 

ŠDGM Velenje in DGM Veržej. V izvedbeni fazi pa priprave potekajo tudi v Šentilju in 

Celju. 

 Aktivno smo pristopili tudi k izdelavi svečanega oblačila (uniform) za 

praporščake in funkcionarje zveze. Kljub temu, da smo prejeli številne pohvale za kroj 

in izvedbo le teh, nekateri posamezniki ne kažejo interesa, da bi jo dali izdelati oz. 

nosili. Kaže pa se velik interes po zaščitnem pokrivalu pred vremenskimi vplivi, zato 

bomo organizirano pristopili tudi k tej nalogi. 

 Leta 2017 smo obeležili 10. obletnico delovanja Društva general Maister za 

Zasavje, leta 2018 pa je 20. obletnico praznovalo Društvo general Maister Ljubljana.  

 Aktivno smo delovali v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij 

(KoDVOS-u). Kot članica smo bili prisotni na vseh manifestacijah in proslavah, 

predvsem pri obeležitvi državnih praznikov po vsej Sloveniji in skupščinah posameznih 

društev oz. zvez. Skupaj smo organizirali komemoracije ob dnevu mrtvih na Žalah 

(kostnica padlim v 1. svet. vojni in judenburškega procesa leta 1918) ter v Gramozni jami.  

 V zvezi s postrojem pripadnikov 27. ZB in 30. RS TO v Kočevski Reki smo ponovno 

opozorili na nedopustno tolmačenje zgodovinskih dogodkov, zato se prireditev nismo 

udeležili.  

 Podpore so bile deležne tudi strokovne ekskurzije, ki so jih organizirala posamezna 

društva. To bomo spodbujali tudi v prihodnje, saj le te pomembno prispevajo k 



spoznavanju spomenikov, grobišč in krajev, povezanih s polpreteklo zgodovino. Včasih 

pa služijo tudi za boljše spoznavanje, sodelovanje in povezovanja društev med seboj. 

 V letu 2017 in 2018 so izšle po štiri številke glasila Maistrov glas. S pomočjo 

marljivih članov in inovativnih društev je glasilo postalo pravi ambasador našega 

delovanja. Ne opravlja samo vloge informatorja ampak postaja ladja in svetilnik 

domoljubja. Stroški izhajanja so še zmeraj sorazmerno visoki glede na sredstva, ki jih 

dobimo v ta namen. Tudi s potencialnimi oglaševalci reklam smo bili samo deloma uspešni 

z redko izjemo Zavarovalnice Triglav skladi, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Za redno 

izhajanje gre posebna zahvala vestnemu in požrtvovalnemu delu Uredniškega odbora in 

številnim poročevalcem-društvom za poslane članke o  njihovem delu, dogodkih, 

proslavah. Brez tega bi bila revija  skromnejša, zato je potrebno s to prakso nadaljevati. 

Sicer pa pričakujemo še pogostejše poročanje iz terena o aktualnih dogodkih in 

delovanju društev. 

 Naše spletne strani (zvezadgm.javno.si; maistrovglas.javno.si; facebook.si) na 

sodoben način omogočajo dnevno odzivnost, dostopnost za vsakogar, iz vsakega koščka 

prelepe domovine in za cel svetovni splet. Tako naše delovanje dosega sporočilnost in 

smisel. 

Stroški izhajanja so še zmeraj sorazmerno visoki glede na sredstva, ki jih dobimo v ta 

namen.  

 V obdobju 2017-2018 je bilo izdanih več knjig in publikacij kot so: Dr. Franja 

Rosina – pravi domoljub, knjižica Maister naš vojak (OŠ borcev za S mejo). Zloženka 

DDFM Ravne »po Malgajevi poti«, knjižica Maistrov junak iz Sv. Jurija ob Ščavnici, 

knjiga DDGRM Maribor »Dragi Maister, na te me bo spomin«, zbornik BDGM Metlika 

»Prva svetovna vojna in Semič ter Maistrovi borci«, strokovna publikacija – učno 

Gradivo »Prekmurski jezik in kultura« (PDGM Murska sobota), publikacija o Franju 

Malgaju (DFM Šentjur), Zbornik ob stoletnici bojev za severno mejo 1918 -2018 

(DDFM Šentilj), knjiga avstrijsko-slovenskega sodelovanja«V žarišču dogodkov 1918-

20«  in ponatis knjige Toneta Partljiča Deklica in general. (pobuda Šaleškega društva 

in Mestne občine Velenje je primer dobre prakse, saj so knjigo prejeli vsi učenci 

četrtega razreda snovnih šol v Velenju.) 

 Postavljene so bile tudi številne razstave, in sicer razstava o Franju Malgaju na 

prostem v Šentjurju, razstava o Franju Malgaju v Velenju, likovna razstava v  o generalu 

Maistru v Cerkvenjaku, razstava o Maistrovih borcih iz Zasavja v Zagorju, razstava na 

temo stoletnica bojev za severno slovensko mejo v Šentilju in tematska razstava 

»Velika vojna, prevrat in povojno obdobje – razstava društvenih zbirk« v Kamniku 

 Mednarodna dejavnost: V Velikovcu smo se v obdobju 2017-2018 na obletnico 

plebiscita udeležili obeh spominskih slovesnosti, na katerih smo se poklonili vsem padlim 

v letih 1918/19, ne glede na to katero domovino so branili. Slovesnost je potekala pod 

geslom »Padli so zato, ker se politiki niso znali dogovoriti«. 

Dobro je tudi sodelovanje z društvom »Vukova zadužbina«, ki ima sedež v Ljubljani. 

Združuje nas domoljubna dejavnost, predvsem v povezavi z življenjem in delom 

izumitelja in borca za narodnostna vprašanja Mihajla Pupina. 

Skupaj s Društvom Koroških Slovencev iz Ljubljane smo se v Celovcu udeležili spominske 

slovesnosti ob 100 obletnici konca 1. svetovne vojne pod naslovom« Vojne je konec..« 

 

 



 

 

 

Sestanki in pogovori v letu 2017 : 

*2 seji upravnega odbora, 

*4 seje Predsedstva ZDGM, 

*letna /12./ skupščina (Cerkvenjak, 1. 4. 2017),  

 

Sestanki in pogovori v letu 2018: 

* 3 seje upravnega odbora, 

* 3 seje Predsedstva ZDGM, 

*letna /13./ skupščina (Ljubljana, 7. 4. 2018),  

 

 Redno so potekala tudi neformalna delovna srečanja s posameznimi 

podpredsedniki in drugimi funckionarji ZDGM kot tudi pogosti pogovori predsednika in 

drugih funkcionarjev z našimi zunanjimi sodelavci, nekaterimi poslanci in svetniki, župani 

in  predstavniki javnega življenja. 

 Uresničitev programa za obdobje 2017-2018 so z namenskimi sredstvi omogočili 

Ministrstvo za obrambo,  Ministrstvo za kulturo, občinam, kjer delujejo naša društva 

ter sponzorji z objavami v glasilu Maistrov glas –Triglav skladi d.o.o.in donatorji, za kar 

se jim iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so s svojo 

pripadnostjo in vestnim delom ter odrekanjem honorarjev in nadomestil, pripomogli 

k dobremu delu društev in ZDGM v obdobju 2017-2018. 

 

 

 

V Ljubljani, 5. 2. 2018 

 

 
                             

         Poročilo pripravil:                                                   predsednik ZDGM 

Gen. sekretar Rudolf Pfajfar l.r.                                      mag. Milan Lovrenčič l.r. 


