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PREDLOGA LETNEGA
PROGRAMA DEJAVNOSTI ZDGM IN
DRUŠTEV GM/FM V LETIH 2019 in 2020
1. Organiziranje osrednje proslave ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra –
Murska Sobota 22. 11. 2019
2. Sodelovanje pri osrednjih proslavah ob državnih praznikih:
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (april)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi DAN DRŽAVNOSTI (junij)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV Z
MATIČNIM NARODOM (avgust)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi VRNITEV PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI
(september)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi ob DNEVU SUVERENOSTI (oktober)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi DAN REFORMACIJE (oktober)
- Sodelovanje delegacije ZDGM na proslavi DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
(december)
3. Organiziranje spominske svečanosti (proslave) ob drugih pomembnih dogodkih iz
slovenske zgodovine, ki niso obeležene kot državni praznik, in svetovnem dnevu miru:
- Proslava ob spomeniku Franja Malgaja v Dobrijah (KDDFM Ravne na Koroškem, maj)
- Svečanost in obeležitev konca bojev za severno mejo 1918/19 (ŠDGM Velenje, junij)
- Spominska svečanost ob Jeričevih dnevih v Beltincih (PDGM Murska Sobota)
4. Organiziranje spominske svečanosti (proslave) ob državnem prazniku:
- proslava ob dnevu Rudolfa Maistra (23. november): Kranj (DGM Kranj), Dornava
(SDGM Polenšak), Dokležovje (PDGM Murska Sobota), Ravne na Koroškem (KDDFM
Ravne na Koroškem), Unec (NDDGM Unec), Zagorje (DGM Zasavje), Slovenska Bistrica
(PDGM Zgornja Ložnica), Cerkvenjak (DGM Cerkvenjak), Kamnik (DGM Kamnik), Ptuj (DGM
Ptuj), Maribor (DDGRM Maribor), Zavrh (TDGRMV Zavrh) – 24. Maistrove prireditve, Šentilj
(DDGRM Šentilj), Črnomelj (BDGM Metlika), Velenje (ŠDGM Velenje), Ljutomer (PDGM
Ljutomer), Celje (DGM Celje), Gornja Radgona (DGM Gornja Radgona), Blejska Dobrava,
Sveti Jurij ob Ščavnici (PDGM Ljutomer)
- proslava ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom (17. avgust): Beltinci (PDGM Murska Sobota)
5. Organiziranje spominske svečanosti (proslave) ob jubilejnih dogodkih:

- proslava ob 10. obletnici društva (2019: SDGM Polenšak, DGM Ptuj, DDGRM Šentilj,
DGM Celje, PDGM Zogrnja Ložnica; 2020:……)
6. Organiziranje oziroma soorganizacija spominske svečanosti (proslave):
- proslava ob rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra (29. marec): Kranj (DGM Kranj),
Murska Sobota (PDGM Murska Sobota), Slovenska Bistrica (PDGM Zgornja Ložnica),
Ljubljana (DGM Ljubljana), Unec (NDDGM Unec), Kamnik (DGM Kamnik), Šentilj (DDGRM
Šentilj), Cerkvenjak (DGM Cerkvenjak), Ptuj (DGM Ptuj)
- druge proslave, posvečene spominu na Maistra in na njegove soborce: Veržej (DGM
Veržej, november), Celje (DGM Celje, februar), Ljubljana (DGM Ljubljana in ZDGM –
svečanost ob stoti obletnici zaključka boja za severno mejo, junij 2019), Polenšak (SDGM
Polenšak, junij), Šentjur (DDFM Šentjur – proslava, posvečena Franju Malgaju, maj), Zagorje
(DGM Zasavje, oktober), Velenje (ŠDGM Velenje – proslava ob obletnici rojstva dr. Karla
Verstovška, julij), Gornja Radgona (DGM Gornja Radgona, november)
7. Organiziranje komemoracije, polaganje venca ob spominskem obeležju v
upravljanju društva:
Ljubljana (DGM Ljubljana; pred MORS: 29. marec in 23. november; Žale – kostnica: 31.
oktober; pred spomenikom na Trgu OF: 29. marec in 23. november), Kamnik (DGM Kamnik;
pred spomenikom GRM: 29. marec in 1. november; pred spominsko ploščo GRM: 29. marec
in 23. november; pred rojstno hišo GRM: 29. marec in 23. november), Kranj (DGM Kranj;
pred spomenikom GRM: 29. marec in 23. november), Maribor (DDGRM Maribor; na grobu
GRM: 29. marec, 1. november in 26. julij), Veržej (DGM Veržej, pred spominskim obeležjem
Maistrovim soborcem: 29. marec in 23. november), Cerkvenjak (DGM Cerkvenjak; pred
spomenikom GRM: 29. marec in 23. november), Šentilj (DDGRM Šentilj; pred spomenikom
GRM: : 29. marec in 1. november), Šentjur (DDFM Šentjur, pred spomenikom Franja
Malgaja: 6. maj in 1. november; na grobu FM: 1. november), Ljutomer (PDGM Ljutomer;
pred spomenikom GRM: 23. november in 31. oktober), Gornja Radgona (DGM Gornja
Radgona; pred spomenikom GRM: 1. november in 23. november), Dobrije (KDDFM Ravne
na Koroškem; pred spomenikom Franja Malgaja: 5. maj in 1. november), Unec (NDDGM
Unec; pred spomenikom GRM: 29. marec, 26. julij in 1. november), Celje (DGM Celje; pred
spominsko ploščo GRM: februar, 1. november in 23. november), Slovenska Bistrica (PDGM
Zgornja Ložnica; pred doprsnim kipom GRM: 29. marec in 23. november), Sv. Tomaž
(PDGM Ljutomer; pred spomenikom GRM: 1. november in 23. november), Polenšak (SDGM
Polenšak, pred spominskim obeležjem GRM: junij in 1. november), Črenšovci (PDGM
Črenšovci; pred spominskim obeležjem Franja Godine, Maistrovega soborca: avgust in 1.
november), Radovica pri Metliki (BDGM Metlika, pred spominsko ploščo Joška Slobodnika,
Maistrovega soborca: 1. november), Metlika (BDGM Metlika; pred spominskim obeležjem
Maistrovih soborcev: 1. november), Velenje (ŠDGM Velenje, pred spomenikom dr. Karla
Verstovška: 23. novembra), Bled (ZDGM; pred spomenikom Mihajla Pupina: oktober),
Dokležovje (PDGM Murska Sobota; pred spominskim obeležjem Ivana Jeriča: junij in
november), Križevci (PDGM Murska Sobota; na grobu prof. dr. Matije Slaviča: avgust),
Selnica ob Muri (DDGRM Šentilj; pred spominskim obeležjem Franja Žebota: november),
Lenart (TFGRMV Zavrh; pred spomenikom GRM: november), Ptuj (DGM Ptuj; pred
spomenikom GRM: 1. november in 23. november)

8. Organiziranje predavanja, okrogle mize, strokovne ekskurzije, pohoda ali druge
oblike aktivnosti zaradi počastitve pomembnega kraja, osebnosti ali dogodka
(konkretne teme, ki so vpisane po posameznih društvih so planirane predvsem za leto 2019,
v letu 2020 predvidevamo sorodno aktivnost v navedenih društvih, konkretizirali pa jo bomo v
programu 2020/2021):
- predavanja, okrogle mize, strokovne ekskurzije, strokovni posveti :

ZDGM: Predavanje: "Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Bled,
Tržič), Simpozij ob obletnici pariške mirovne konference 2019 (Bled)
DGM Kranj: Predavanje na domovinsko temo (Kranj, januar), Okrogla miza (Kranj,april)
PDGM Murska Sobota: Strokovni posvet za učitelje zgodovine in etike (Murska
Sobota,oktober-november), Okrogla miza: »Prekmurski jezik in kultura« (Murska
Sobota,april-maj), radijska oddaja Prekmurski jezik in kultura v medijih (Murska sobota,
avgust), Strokovna ekskurzija z ogledom kulturnih spomenikov v Prekmurju ter srečanje s
Porabskimi Slovenci (september)
BDGM Metlika: Organizacija okrogle mize in posvetovanja na temo 1. svetovne vojne in
bojev za severno mejo in domoljubje za pedagoge, ki delajo z mladimi (Metlika ali Črnomelj,
september), Ekskurzija članov BDGM v rojstno hišo GM v Kamniku (spomladi)
DGM Kamnik: Strokovna ekskurzija v Prekmurje z ogledom kulturnih spomenikov,
Predavanje: "Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Kamnik)
SGDM Polanšek: Organizacija domoljubnega tabora "Pod lipo" in petje slovenskih pesmi
(Polenšak, junij), Tradicionalne domoljubne društvene igre (Polenšak, oktober), Predavanje:
"Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Polenšak), Strokovna
ekskurzija po poteh Generala Maistra (november)
DGM Zasavje: Odhod članov in učencev OŠ Hrastnik v rojstno hišo RM v Kamniku
(november), Maistrov večer s prof. dr. Jankom Prunkom (Hrastnik ali Zagorje, september)
NDDGM Unec: Strokovna ekskurzija za člane društva na Primorsko (junij), Maistrov večer z
gostom (Cerknica, marec), Maistrov večer z gostom (Cerknica, november), Maistrov večer:
Vojanov in naš čas (Unec, 19. marec)
DGM Ljubljana: Strokovna ekskurzija na Koroško po Malgajevi poti, Predavanje in okrogla
miza na domoljubno temo (Ljubljana), Predstavitev knjige "Stražarji Karavank" (Ljubljana)
DGM Velenje: Predstavitev knjige "Stražarji Karavank" (Velenje), Predavanje: "Rudolf
Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Velenje), Strokovna ekskurzija po
poteh Maistrovih borcev (maj), Košarkaška tekma za prehodni pokal generala Maistra
(Vinska gora, november), Predstavitev domoljubne knjige Gustava Šiliha "Beli Dvor"
(Velenje)
DDGRM Maribor: Predavanje Dr. Torkar: "Leto 2019 v luči Maistrovih vojaških akcij na
Koroškem" (Maribor, januar), Okrogla miza v sodelovanju z Občino Radgona: "100 let bojev
v Radgonskem trikotniku; vloga Benedikta Zeilhoferja v odločilnem spopadu" (Maribor,
februar), Prireditev Maistrova poezija ob njegovem rojstnem dnevu (Maribor, marec),
Strokovna ekskurzija po Maistrovi poti v Labotsko dolino - spomin na aprilsko ofenzivo 1919
(april), Predavanje Dušice Kunaver – Moj oče Maistrov borec in še več … (Maribor, maj),
Strokovna ekskurzija in ogled Vojaškega muzeja v Mariboru ob spominskem dnevu
Maistrove smrti (julij), Za Maistrom v Galicijo (po Maistrovih službenih krajih); predstavitev in
ogled Maistrove knjižnice v UKM ob njeni razglasitvi za kulturni spomenik nacionalnega
pomena (Maribor, avgust), Voden ogled po novi spominski razstavi (Maister po Maistru) v
obnovljeni Štupičevi vili na Zavrhu (Zavrh, avgust), Predavanje prof. dr. Elka Borka o
Maistrovih zdravnikih (Maribor, september), Koncert koroških domoljubnih pesmi v izvedbi
koroških zborov (Maribor, oktober), Zaključna prireditev ob dvoletnem društvenem projektu
Maister – znameniti Slovenec (Maribor, december)
DGM Ptuj: Radijska oddaja o generalu Rudolfu Maistru (Ptuj), Predavanje: "Rudolf Maister znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Ptuj)
KDDFM Ravne na Koroškem: Predavanje dr. Grdine (Ravne, april), Predavanje: "Rudolf
Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih (Ravne, oktober), Okrogla miza zaključek boja za severno mejo (Ravne, februar), Strokovna ekskurzija po poteh bojev za
severno mejo na Gorenjskem (junij)
DGM Grosuplje: Domoljubni večer - General Maister-pesnik (Grosuplje, 27. marec),
Domoljubni večer - Marija Maister-žena Generala Maistra (Grosuplje, 24. april), Domoljubni
večer - Franjo Malgaj (Grosuplje, 22. maj), Domoljubni večer - Dr. Karel Verstovšek
(Grosuplje, 18. september), Domoljubni večer – Dr. Franjo Rosina (Grosuplje, 23. oktober),
Domoljubni večer – General Maister (Grosuplje, 20. november)
DDFM Šentjur: Predavanje: "Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih
(Šentjur)
DGM Cerkvenjak: Predavanje: "Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš
Arih (Cerkvenjak)

DDGM Šentilj: Predavanje: "Rudolf Maister - znameniti Slovenec!", predavatelj dr. Aleš Arih
(Šentilj)
- pohodi: Šarhov pohod (PDGM Zgornja Ložnica, april), Maistrov pohod (NDDGM Unec,
april), Pohoda po Malgajevi poti (KDDFM Ravne na Koroškem, april in maj), Pohod Franja
Malgaja v okviru Ravenskih dni (KDDFM Ravne na Koroškem, avgust), Pohod ob obletnici
smrti Franja Malgaja in v počastitvi državnega praznika GRM (KDDFM Ravne na Koroškem,
november), Maistrov pohod na Zavrh (DDGRM Maribor, oktober), Maistrov pohod (DGM
Kamnik, april), Maistrov pohod (DDGRM Šentilj, 16. november), Maistrov pohod po severni
meji občine Cerkvenjak (DGM Cerkvenjak, junij), Pohod v spomin Maistrovih borcev
Grosuplje - Taborska jama (DGM Grosuplje, 25. maj)
- tekmovanja: Kasaško tekmovanje za pokal generala Maistra (TDGRMV Zavrh, v Lenartu),
Kasaško tekmovanje za pokal generala Maistra (DGM Kamnik, v Komendi)
9. Organiziranje strokovnega srečanja z mladimi (delavnice, natečaji, ipd.) na temo iz
slovenske zgodovine:
- 8. in 9. literarni natečaj; v letu 2019 z naslovom "Pismo Cankarju" (DGM Zasavje)
- 6. in 7. razpis literarnega natečaja na domovinsko temo (DGM Kamnik)
- Literarni natečaj za OŠ in SŠ v Pomurju; leta 2019 z naslovom "Spominska obeležja
pripovedujejo", posvečen stoletnici združitve Prekmurja z matično domovino (PDGM Murska
Sobota)
- Vseslovenski srednješolski zgodovinski natečaj z naslovom "Pot v prihodnost" (PDGM
Ljutomer, januar-maj)
- Organizacija zgodovinskega tekmovanja med gimnazijami (DGM Ptuj)
- Delavnica z učenci OŠ Rudolfa Maistra (DDGRM Šentilj, november)
- Delavnica s predavanjem na domovinsko temo; v letu 2019 z naslovom »Potek in zaključek
bojev za severno mejo« (DGM Ljubljana, junij)
- Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije; v letu 2019 z naslovom: »Maistrovi borci v
radgonskem koncu« za dijake Gimnazije Franc Miklošič Ljutomer (PDGM Ljutomer,
november)
10. Organiziranje predavanja oziroma praktičnih vsebin s področja poslanstva
društva, obrambe in varnosti v vzgojno-izobraževalni ustanovi:
- Predavanji na domoljubno temo v gimnaziji Kranj (DGM Kranj; april in maj)
- Predavanja o pomembnih obdobjih za Prekmurje leta 1919 (PDGM Murska Sobota; OŠ
Puconci, OŠ I. Murska Sobota, OŠ II. Murska Sobota, OŠ III. Murska Sobota, OŠ IV. Murska
Sobota, OŠ Beltinci, OŠ Kuzma, OŠ Grad, OŠ Bogojina)
- Predavanja v osnovnih šolah v Beli krajini (BDGM Metlika; Semič, Metlika, Črnomelj)
- Predavanje v osnovni šoli v Zagorju (DGM Zasavje, november)
- Predavanje o generalu Rudolfu Maistru v OŠ Ptuj (DGM Ptuj)
- Predavanju o pomenu Maistra za Slovence v 1. Gimnaziji Celje (DGM Celje, november in
december)
- Predavanje na domoljubno temo na gimnaziji Ravne (KDDFM Ravne na Koroškem, marec)
- Športni dan za gimnazijce po Malgajevi poti (KDDFM Ravne na Koroškem, september)
11. Postavitev spomenika/spominskega obeležja:
2019:
- Postavitev spomenika škofu in domoljubu Antonu Martinu Slomšku v Šentilju (DDGRM
Šentilj)
- Postavitev spomenika združitve Prekmurja z matico in dr. Matiji Slaviču v Murski Soboti
(PDGM Murska Sobota)

12. Obnova spomenika/spominskega obeležja v upravljanju društva:
2019:
- Obnova spomenika dr. Karla Verstovška v Velenju (ŠDGM Velenje)
- Obnova podstavka kipa GRM v Slovenski Bistrici (PDGM Zgornja Ložnica)
13. Začasna postavitev tematske razstave oziroma muzejske zbirke o pomembnem
dogodku, kraju ali osebnosti:
2019:
- Razstava o Gustavu Šilihu v Velenju (ŠDGM Velenje)
14. Postavitev spominske table/plošče:
2019:
- Zamenjava spominske plošče na Malgajevem spomeniku v Dobrijah (KDDFM Ravne na
Koroškem)
- Postavitev spominske plošče Andreju Osetu na Tolstem vrhu (KDDFM Ravne na Koroškem)
- Odkritje spominske plošče na meljski vojašnici, v kateri je Maister razglasil oblast nad
Mariborom in spodnjo Štajersko (DDGRM Maribor)
15. Vzdrževanje spominskega obeležja v upravljanju društva:
Dokležovje (PDGM Murska Sobota, spominska plošča Ivana Jeriča), Radovica (BDGM
Metlika, spominska plošča Jožku Slobodniku), Polenšak (SDGM Polenšak, spomenik GRM),
Cerkvenjak (DGM Cerkvenjak, doprsni kip GRM), Šentjur (DDFM Šentjur, spomenik Franju
Malgaju), Ljubljana (DGM Ljubljana, spomenik GRM na Trgu OF), Celje (DGM Celje,
spominska plošča GRM), Ravne na Koroškem (KDDFM Ravne na Koroškem, Spomenik
Franja Malgaja), Kranj (DGM Kranj, spomenik GRM), Unec (NDDGM Unec, spomenik
GRM), Ptuj (DGM Ptuj, spomenik GRM), Velenje (ŠDGM Velenje, spomenik dr. Karlu
Verstovšku)
16. Založništvo oz. sozaložništvo knjige ali primerljive publikacije s področja
poslanstva društva:
2019:
- Izdaja Zbornika o dvajsetletnem delovanju društva in zveze GM
- Izdaja in promocija zbornika "Stražarji Karavank" (boji za severno mejo) (DGM Kranj)
- Prekmurska zvočna čitanka (PDGM Murska Sobota)
- Izdaja publikacije-zgibanke »Maistrov borec – topničar Jožko Slobodnik«
17. Izdajanje tiskanega internega glasila na državni ravni in Vzdrževanje spletne strani
na državni ravni (2019/2020):
- izdajanje glasila ZDGM Maistrov glas (4 številke letno)
- spletna stran ZDGM: http://zvezadgm.javno.si

18. Mednarodna dejavnost:

- Sodelovanje na mednarodnem projektu pod naslovom »Umrli so zato, ker se politiki niso
znali dogovoriti« in udeležba na slovesnosti vsem padlim borcem v Velikovcu – Velikovec,
oktober 2019
- Sodelovanje z društvom Vukova zadužbina pri polaganju vencev pred spomenikom Mihajla
Pupina na Bledu in organizaciji okrogle mize »Pariška mirovna konferenca«

H 1 Sodelovanje z društvi
H1-Pomoč pri sestavi programov
H2-Organizacija predavateljev
H3-Program dela z mladino
H4- Pomoč pri partnerstvu med društvi
H5- Medsebojno sodelovanje- pomoč pri izvedbi
projektov

ZDGM

I-XII

ZDGM
društva

NAPOMEMBNEJŠI ROKI ZA NEMOTENO DELOVANJE DRUŠTVA IN ZVEZE:
FEBRUAR:
- Sklic Upravnih odborov društev general Maister in Franjo Malgaj in FM ter priprava Poročila
in Plana dela društev
MAREC:
- Sklic Skupščin – občnih zborov društev general Maister in Franjo Malgaj
- Udeležba na Upravnem odboru Zveze društev general Maister
- Obeležitev rojstva generala Maistra - polaganje vencev, proslave
- Objava razpisa podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra
- Izdaja zgibanke »Pod Maistrovo lipo – spisek esejev«
MAJ:
- Obeležitev smrti Franja Malgaja
JUNIJ:
- Priprava plana civilno vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko
JULIJ:
- obeležitev obletnice smrti generala Maistra-vsa društva
AVGUST:
- udeležba na državni proslavi priključitev Prekmurja leta 2019 v Murski Soboti in
soorganizacija državne proslave v letu 2020
SEPTEMBER – OKTOBER:
- Udeležba na Upravnem odboru Zveze društev general Maister
NOVEMBER:
- Obeležitev dneva mrtvih pred spominskimi obeležji generala Maistra in njegovih borcev ter
pred spomeniki padlim v 1. Svetovni vojni
- Organizacija in udeležba na osrednji proslavi ob prazniku dnevu generala Maistra in
podelitev spominskih priznanj GRM
- Organizacija slovesnosti – proslav in polaganje vencev v povezavi z državnim praznikom
dnevu generala Maistra
- Priprava programa dela društva in Zveze skladno z Vlogo za sofinanciranje društva ali
zveze, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov – glej razpis MORS.
LETNA RAVEN: Sodelovanje z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami ter drugimi
sorodnimi društvi ter udeleževanje na njihovih slovesnostih in pohodih.
Ljubljana, 29. 1. 2019

Pripravil: generalni sekretar ZDGM

Predsednik ZDGM

Rudolf Pfajfar l.r.

mag. Milan Lovrenčič l.r.

