Župan Občine Kamnik podeljuje Ivanu Miroslavu Sekavčniku posebno priznanje Občine
Kamnik za uspešno vodenje Društva general Maister Kamnik v obdobju 2012–2018.
Ivan Miroslav Sekavčnik je kot predsednik izhajal iz naslednjih temeljev: širiti je treba vedenje
o generalu Rudolfu Maistru in njegovih soborcih, o pomenu njihovih dejanj za Slovenijo; ljudje
morajo spoznati kraje, kjer so potekali za Slovence usodni dogodki; pri vzgoji mladih je treba
bolj poudarjati spoštovanje in ljubezen do domovine; velik pomen je pripisoval sodelovanju
Društva general Maister Kamnik z občinsko upravo, z domoljubnimi društvi v občini in širše,
povezovanju z drugimi društvi general Maister in z Zvezo društev general Maister, sodelovanju
na proslavah in prireditvah v počastitev slovenskih državnih praznikov. Vse to je uresničeval s
svojim delom. Ivan Miroslav Sekavčnik se je izkazal kot odličen predsednik, dober in prijeten
človek in prijatelj.
Ivan Miroslav Sekavčnik si je od začetka svojega predsednikovanja Društvu general Maister
Kamnik prizadeval za to, da je Občina Kamnik odkupila celotni pritlični del Maistrove rojstne
hiše na Šutni, kjer so sodelavci Medobčinskega muzeja Kamnik postavili stalno razstavo o
Rudolfu Maistru in potekajo predavanja o Rudolfu Maistru, njegovih sodelavcih, sopotnikih in
času. Veliko pozornosti je posvetil nagradnim literarnim in likovnim natečajem, ki jih pripravlja
Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Kamnik. V petih letih je v teh natečajih z
domoljubno tematiko sodelovalo veliko mladih, zlasti druge in tretje triade osnovne šole.
Ivan Miroslav Sekavčnik je vsako leto odlično pripravil ekskurzijo v kraje, povezane z Maistrom
ali pomembnimi zgodovinskimi dogodki. Tako so si člani ogledali Zavrh pri Lenartu v
Slovenskih goricah, Park vojaške zgodovine v Pivki, spomenik braniteljem slovenske zahodne
meje na Cerju, kraje, kjer je potekala soška fronta, kraje bojev za pripojitev Koroške državi
SHS, vojaški muzej v Kobaridu, kraje v Mežiški in Dravski dolini, spomenik Franju Malgaju in
drugo. Vsako leto je v počastitev občinskega praznika, posvečenega Maistru, skupaj s
sodelavci pripravil Maistrov pohod v okolico Kamnika. Člani Društva general Maister Kamnik
se tudi na njegovo spodbudo redno udeležujejo občinskih slovesnosti in proslav v počastitev
Rudolfa Maistra v Kamniku in po Sloveniji. Ivan Miroslav Sekavčnik je kot predsednik v imenu
Društva general Maister vsako leto sodeloval pri polaganju spominskih vencev na grobove
padlih za domovino v vseh vojnah.
Ivan Miroslav Sekavčnik je za društveno dejavnost porabil veliko svojega prostega časa in
denarja. Vsi dogodki, ki jih je pripravil, pričajo o človeku z velikim znanjem, o človeku, ki ve, da
je naša domovina lepa in bogata in da je treba to spoznanje deliti z vsemi državljani, zlasti pa
z mladimi – našo bodočnostjo.

