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PROGRAM DELA ZA LETO 2018

ZŠ
Aktivnost
(naloga)

Nivo Čas
Vloga pri aktivnosti

Opomba
organizator

Sodelujoči
PDGM 

Sodelujoči
zunanji

1.

Dokončno formiranje odborov
( odbor za zgodovinsko

dejavnost, odbor za kulturno
in domovinsko dejavnost) 

lokalni
nivo

JAN-MAR UO

2.
Krepitev društva in
pridobivanje članov vse leto UO člani

3.
Seje upravnega odbora,

nadzornega odbora in drugih
odborov društva

vse leto
predsednika

in vodje
člani

4.
Udeležba predsednika in

članov odborov pri delu Zveze
društev general Maister

vse leto ZDGM
predsednik UO
in NO ter vodje
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5.
Zagotavljanje prepoznavnosti

društva v lokalnem okolju

lokalni
nivo

vse leto
predsednik

in UO
člani

6.
Povezovanje s sorodnimi

organizacijami civilne družbe vse leto
predsednik

in UO

7.
Povezovanje s slovensko

vojsko in policijo vse leto
predsednik

in UO

8.
Ocena delovanja društva za
leto 2017 in načrtovanje za

leto 2018

lokalni
nivo

JAN-FEB
UO člani

9.
Oblikovanje poročil za AJPES predsednik

in UO

10.
Oblikovanje in zagotovitev

članskih izkaznic (50) JAN-JUN UO

11.

Zagotovitev in delitev majic,
emblemov društva,

sponzorskih žebljičkov in
trakov za zastavo društva ter

promocijskega materiala
društva

vse leto UO člani

 prispevki
članov

12.

Aktivnosti za postavitev
spominskega obeležja,
posvečenega priključitvi

Prekmurja matici v Beltincih
(leta 2019). 

državni
nivo -
C1/50 

E2/3

vse leto

ZDGM in
PDGM

predsednik in
UO

občina Beltinci

13.

Aktivnosti za postavitev
spominskega obeležja dr.

Slaviču v Murski Soboti (leta
2019) 

vse leto občina MS

  14.
Mednarodno sodelovanje:

povezovanje in sodelovanje s
Porabskimi Slovenci

FEB-NOV
predsednik

in UO
odbori

   15. Praznovanje 100. letnice
zaključka 1. svetovne vojne 

regijski MAR-DEC
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16. Javna razprava o
prekmurskem jeziku in kulturi MAR-OKT

OKDD in
OID

člani

17.

Projekt: »Prekmurski jezik in
kultura kot izbirni predmet na

šolah«
Strokovna publikacija – učno

gradivo 

vse leto DS projekta UO in odbori

18.

Aktivnosti za postavitev
spominskega obeležja

Maistrovim borcem v Veržeju
(leta 2019) 

Lokalni
nivo

Marec –
december

 ZDGM in
PDGM

UO in odbori Občina Veržej

19.

Organizacija državnega
praznika združitev Prekmurja

skupaj z občinami
Kuzma/Rogašovci/Grad

Državni/ 
lokalni
nivo

   avgust
 ZDGM in

PDGM
UO in odbori

občine
Kuzma/Rogašo

vci/
Grad

20.

Zbiranje gradiv o Rudolfu
Maistru, borcih za severno

mejo ter drugih zgodovinskih
osebnostih z raziskovalnim

delom ter publiciranjem
dejstev

lokalni
nivo

vse leto OZD člani

21.
Položitev cvetja na grobu prof.

dr.Matije Slaviča
AVG -
NOV

UO in OZD člani

22.

Komemoracija ob
spominskem obeležju Ivanu

Jeriču
A7/5 NOV OZD člani

23.

Izvedba razpisa za zbiranje
likovnih del osnovnošolcev ob

100. letnici priključitve
Prekmurja matici
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24.

Vključevanje v organizacijo in
izvajanje posvetov in drugih

dogodkov z zgodovinsko
tematiko

lokalni
nivo

MAR-NOV OZD člani

26.

Priprava strokovnega posveta
za učitelje zgodovine in etike
o 1. svetovni vojni in njenem

koncu ter dogajanjih v
Pomurju

v sodelovanju z OE ZRSŠ MS

B1/20 FEB-AVG OVPD člani

27.

Udeležba na aktivnostih
drugih domoljubnih in

veteranskih organizacij s
področja vzgojno pedagoške

dejavnosti

FEB-DEC OVPD
predsednik in

člani

28.
Predavanje o pomembnih

obdobjih za Prekmurja
1918/1919 – konec 1.

svetovne vojne 

B3/10 FEB-DEC
OVPD

OZD
člani

OŠ Beltinci,
Puconci,

Kuzma, Grad,
Rogašovci,

Bogojina, OŠ I,
OS II, OŠ III M.

Sobota

29.
Društvena obeležitev

rojstnega dne generala
Rudolfa Maistra

lokalni
nivo

4/50

MAR OKDD

člani, Odbor
Dokležovje

30.
Regijska  slovesnost ob
Dneva generala Rudolfa

Maistra NOV OKDD

DPM
Dokležovje
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31.
Sodelovanje pri osrednji

proslavi ob državnem
prazniku GRM

A2/10 NOV
delegacija

društva

Spominska svečanost ob
Jeričevih dnevih

lokalni
nivo

4/50
JULIJ

UO in
OKDD

predsednik in
člani

Občina Beltinci,
DPM

Dokležovje

32.
Sodelovanje društva na

svečanostih ob občinskem
prazniku in drugih

slovesnostih

lokalni
nivo

JUL
UO in
OKDD

predsednik in
člani

33.

Sodelovanje na spominskih
pohodih, slovesnostih in

srečanjih v lokalnih in
regijskem okolju

državni/

lokalni
nivo

APR-DEC OKDD

vse leto OKDD

34. Športno rekreativna dejavnost
članov društva vse leto OKDD člani

35. Maister in njegova vloga v
procesu graditve slovenske

državnosti, združitev
Prekmurja z matico,

Bogojinska deklaracija –
predavanje za članstvo in

ostalo javnost

MAR -
NOV

UO in OZD

Člani -

dr. Klaudija
Sedar, mag.

Štefan Kuzmič

36. Informiranje članstva

lokalni
nivo

vse leto UO in OID

37. Informiranje širše javnosti  o
poslanstvu in aktivnostih

PDGM MS vse leto
predsednik,
UO in OID
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38. Predstavitev delovanja
društva v medijih državni/

lokalni
nivo

MAR-APR
predsednik

in OID
39. Priprava prispevkov za

Maistrov glas

40. Vzdrževanje spletne strani
društva in objave na njem

D6

APR-MAJ OID

41. Vzdrževanje FB profila
društva in objave na njem APR OID člani

42. Distribucija promocijskih
materialov vse leto UO in OID člani

43. Vodenje kronike društva
APR-DEC OID

44. Skrb za povezovanje
domoljubov

vse leto vsi odbori člani
45. Aktivno spremljanje vprašanj

povezanih s slovenskim
nacionalnim interesom in

narodovo identiteto

46. Nastopanje v medijih
povezano z aktivnim

državljanstvom
 

vse leto

predsednik
in OID

47. Sodelovanje z drugimi
organizacijami v dejavnostih

aktivnega državljanstva
predsednik
in odbori

člani

 
                                                                                                                            Predsednik : 

                                                                                                                             Marjan Farič, MA

Stran 6 od 6


