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Poročilo o delu Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota za leto 2018 - povzetek

V letu 2018 smo nadaljevali z izpolnjevanjem še nedokončanih nalog iz leta 2017, predvsem pa nalog
iz letnega načrta dela za 2018. Naše aktivnosti so bile usmerjene predvsem v utrjevanje njegove
notranje strukture, pridobivanje članstva in njegovo prepoznavnost v ožjem in širšem okolju.
V zvezi z organizacijo dela in s statutom opredeljenimi aktivnostmi smo izvedli večino zadanih nalog.
Število članstva je čez leto stalno naraščalo. Od ustanovnih 28 članov je članstvo v septembru 2016
naraslo na 35 članov, leto 2017 smo zaključili s skupno 47 člani, leto 2018 pa s 54 člani. V letu 2018
smo vlagali precejšnje napore v popolnitev nezasedenega mesta praporščaka društva, kar nam je jeseni
2018 tudi uspelo. Zaradi optimizacije dela Upravnega odbora v letošnjem letu predvidevamo
določene prerazporeditve znotraj UO, kar bo pripomoglo k višji kvaliteti izvajanja nalog.
Programske aktivnosti v stalnih, statutarno določeni odborih (Odbor za zgodovinsko dejavnost, Odbor
za vzgojno – pedagoško dejavnost, Odbor za kulturno in domoljubno dejavnost in Odbor za
informacijsko dejavnost) so v letu 2018 bile uspešno izpeljane. Delo odbora za zgodovinsko dejavnost
je bilo nekoliko ovirano zaradi nepredvidenih okoliščin. Delo Občinskega odbora Beltinci, ki je bil
formalnopravno ustanovljen 6. 2. 2017, je zaživelo, saj je odbor v sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Dokležovje in občino Beltinci pripravil več prireditev.
Ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni pri zagotavljanju prepoznavnosti društva v lokalnem in tudi
širšem prostoru. Pojavljanje v medijih je bilo v letu 2018 pogosto. Članke smo objavljali v glasilu
Zveze društev Maistrov glas, članice in člani društva so se s svojimi prispevki pojavljali v različnih
medijih (lokalna in osrednja RTV hiša, regionalni časopis Vestnik, regionalni informativni portali,
časopis porabskih Slovencev Porabje, očbinska glasila, ipd). Aktivni smo bili tudi pri objavah na FB
profilu in spletni strani društva.
Čez celotno leto 2018 smo uspešno vzdrževali kontakte z domoljubnimi in veteranskimi
organizacijami in društvi v pomurski regiji, Zvezo častnikov, veteranskim policijskim združenjem
Sever, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo ZVVS, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo
civilnih invalidov vojn Slovenije in ostalimi organizacijami in ustanovami, kot so Ustanova fundacija
Šiftarjeva, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in PAZU – Pomurskja akademija
znanosti in umetnosti. Zaradi lažjega dogovarjanja in uspešnejše izpeljave sorodnih nalog smo se
pridružili iniciativi za ustanovitev regijske oz. lokalne koordinacije domoljubnih in veteranskih
organizacij (lokalni KODVOP), katere vodenje smo v letošnjem letu prevzeli prav v Prekmurskem
društvu general Maister Murska Sobota. V minulem letu je KoDVOP opravil tri seje.
Dejavni smo bili pri delovanju Zveze društev GM. Poleg letne skupščine v Ljubljani smo se udeležili
štirih sej Predsedstva in štirih sej upravnega odbora Zveze.

Nerealizirana ostaja le izdaja članskih izkaznic ter večja promocija društva z zagotavljanjem oz.
prodajo majic, emblemov, spominskih žebljičkov in drugega propagandnega materiala.
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri realizaciji skupnih nalog in projektov.. Med najodmevnejše
aktivnosti društva, izvedene v tekočem letu, sodijo aktivnosti za vpeljavopredmeta Prekmurski jezik in
kultura v programe osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Projekt je vsebinsko in
tehnično dokaj zahteven, dogovorili smo se za njegovo postopno implementacijo v šolski
izobraževalni sistem, kar nam je v šolskem letu 2018 -2019 tudi uspelo, saj program v obliki interesne
dejavnosti že poteka na 5 osnovnih šolah v Pomurju. Poleg pisnega gradiva je bila v realizaciji
programa načrtovana tudi izdelava posebne zvočne čitanke za prekmurski jezik. Ob državnem
prazniku, dnevu generala Rudofa Maistra v PiŠK Murska Sobota pripravili domoznanski večer na
temo prekmurskega jezika in kulture kot dveh osrednjih elementov domoljubja in narodnostne
identifikacije prekmurskega življa.
Kot člani iniciativnega odbora za obeležitev 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom smo aktivno prispevali k osnutku delovnega programa obeležitve dogodka, kjer je
zajetih kar nekaj naših pobud. V tej zvezi smo poslali tudi štiri vloge za financiranje programov
povezanih z obeleževanjem stoletnice priključitve. Udeležili smo se osmih sej Iniciativnega odbora. V
povezavi z navedenimi aktivnostmi smo maja poslali predlog Slovenskemu etnografskemu muzeju,
oziroma kordinatorju nesnovne kulturne dediščine za vpis prekmurskega jezika v register nesnovne
kulturne dediščine. Postopek je v teku in bo po predvidevanjih zaključen še spomladi tega leta.
Društvo je v sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota in Ustanovo dr.
Šiftarjevo fundacijo organiziralo zelo odmeven in dobro obiskan domoznanski večer z naslovom
Bogojinska resolucija - zmotne interpretacije. Jeseni 2018 pa smo v Pokrajinski in študijski knjižnici
v Murski Soboti izpeljali že tretji strokovni posvet za učitelje osnovnih in srednjih šol pod naslovom
Prekmurje v srcu -100 let.
Člani našega društva so tvorno sodelovali pri organizaciji in izvedbi dveh uspešnih literarnih natečajev
za zbiranje prispevkov učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol v Pomurju Spominska obeležja
pripovedujejo – 2018 in 2019.
Udeležili smo se niza drugih lokalnih, regionalnih, pa tudi državnih prireditev in proslav, ter
spominskih slovesnosti s polaganjem vencev (slovesnosti ob zaključku Jeričevih dnevov, ki potekajo v
počastitev Maistrovega borca, dekana Ivana Jeriča, v Dokležovju, traditconalne slovesnosti
Domoljubnega krajevnega združenja Puconci pri Domu borcev in mladine na Vaneči v počastitev
praznikov NOB in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter v spomin na krvave dogodke na Vaneči
jeseni leta 1944, slovesnosti ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru, slovesnosti ob 99.
obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je bila v Spominskem parku v
Črenšovcih, praznika občine Puconci in spominskega dne Mestne občine Murska Sobota na Vaneči).
V Veržeju smo se v vlogi soorganizatorja udeležili osrednje regijske slovesnosti ob obeleževanju 100.
obletnice konca 1. svetovne vojne in 100. obletnice Maistrovega zavzetja Maribora in Spodnjega
Podravja. Poleg tega smo se ob tem prazniku udeležili državne proslave v Mariboru, odkritja
Maistrovega kipa v Gornji Radgoni in občinske slovesnosti občine Beltinci v Dokležovju.
V skladu z letnim načrtom dela za leto 2018 smo v Prekmurskem društvu general Maister Murska
Sobota v okviru mednarodnega sodelovanja pri vzdrževanju stikov s porabskimi Slovenci dne 20.
oktobra 2018 izpeljali tradicionalno strokovno ekskurzijo članic in članov našega društva v Porabje.
Podrobnejši razvid realizacije nalog je razviden iz priloge k temu poročilu.
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