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Poročilo o delu Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota za leto 
2016  

 
Z aktivnostmi za ustanovitev društva smo pričeli  v začetku leta 2016. Ustanovljena je 
bila iniciativna skupina (Šteiner, Roudi, Farič), ki je načrtovala, koordinirala in izvajala 
pripravljalne naloge, prav tako pa pripravila potrebne dokumente (osnutek statuta, 
delovnega načrta, finančnega načrta, kadrovske zasedbe, registracija računalniških 
domen in podobno). Predlog organov društva je bil dokončno oblikovan dne 14. 3. 
2016, program PDGM MS, finančni načrt in statut društva pa 15.3. 2016.  
 
Ustanovni zbor društva, katerega se je od 39 vabljenih udeležilo 28 oseb, je bil 
izpeljan v hotelu Zvezda v Murski Soboti dne 24. 3. 2016. Zbor je potrdil vse 
predložene akte, s čimer je društvo bilo formalnopravno ustanovljeno. Sprejet je bil 
tudi sklep o včlanitvi v Zvezo društev general Maister. Ustanovnemu zboru je v 
začetku aprila sledila še konstitutivna seja Upravnega odbora in Nadzornega odbora. 
Odločba o vpisu v register društev je bila s strani pristojnega upravnega organa UE 
Murska Sobota izdana 22. 4. 2016, temu je sledila še prijava na FURS in odprtje 
računa pri Delavski hranilnici, kar je omogočilo popolno operativnost društva. 
  
Statut društva predvideva, da društvo za učinkovitejše izvajanje nalog lahko ustanovi 
stalne ali začasne odbore. Stalni, statutarno določeni odbori so Odbor za 
zgodovinsko dejavnost, Odbor za vzgojno – pedagoško dejavnost, Odbor za kulturno 
in domoljubno dejavnost in Odbor za informacijsko dejavnost. Čeprav so odbori bili 
kadrovsko popolnjeni, njihovo delo v letu 2016, razen Odbora za informacijsko 
dejavnost, ki deluje zelo dobro, ni prav zaživelo.  
 
Naloge odborov se sicer prepletajo, velik del aktivnosti pa je bil izpeljan tudi zunaj 
njih, zato ugotavljamo, da je večina z delovnim načrtom zadanih nalog bila, začetnim 
težavam navkljub, izpeljana in je društvo dobro zaživelo. Prihodnost bo vsekakor 
zahtevala določene organizacijske prilagoditve in konsolidacijo, ki bo omogočila lažjo 
izvedbo zadanih nalog.  
 
Delovanje odborov je sicer organizirano po vsebinskem principu, statut društva pa 
dovoljuje tudi organiziranje odborov po teritorialnem principu. V oktobru 2016 je bila v 
dogovoru z županom občine Beltinci podana iniciativa za ustanovitev Občinskega 
odbora Prekmurskega društva general Maister Beltinci. Iniciativni sestanek je bil 
izpeljan dne 4. 11. 2016 v vaškem domu Dokležovje. Odbor je bil formalnopravno 
ustanovljen dne 6. 2. 2017 na podlagi sprejetega sklepa pristojnega organa društva. 
Predvidevamo, da bomo na ta način v prihodnosti pridobili tudi znatno število novih 
članov. 
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Število članstva je čez leto stalno naraščalo. Od ustanovnih 28 članov je članstvo v 
septembru 2016 naraslo na 35 članov, leto pa smo zaključili s skupno 49 člani.  
 
Ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni pri zagotavljanju prepoznavnosti društva v 
lokalnem in tudi širšem prostoru. Predstavniki društva so osebno obiskali občine 
Murska Sobota, Beltinci, Puconci, Tišina, Turnišče in Moravske Toplice, obisk ostalih 
prekmurskih občin načrtujemo v naslednjem programskem obdobju.  
 
V dogovoru z županom Mestne občine Murska Sobota smo takoj v začetku delovanja 
pridobili v souporabo društveni prostor na Kardoševi 2 v Murski Soboti, kjer je tudi 
registriran sedež društva. Društvo na tem naslovu deli prostore z drugimi 
domoljubnimi organizacijami in društvi (ZVVS, Zveza združenj borcev za vrednote 
NOB, Zveza civilnih invalidov vojn Slovenije), kar je omogočilo tudi lažje 
komuniciranje, lažjo vzpostavitev dialoga in iskanje skupnih vsebinskih in 
programskih elementov. Čez celotno leto 2016 nam je uspelo vzpostaviti kontakte 
tudi z Zvezo častnikov, veteranskim policijskim združenjem Sever in Šiftarjevo 
fundacijo. Omenjena društva, organizacije in združenja civilne družbe nam redno 
pošiljajo vabila na priredite v njihovi organizaciji, prav tako pa smo jih vzajemno 
povabili na prireditve v organizaciji našega društva. Prav vsa so se odzvala našemu 
vabilu na svečano akademijo ob praznovanju državnega praznika, dneva generala 
Rudolfa Maistra, na kateri smo razvili tudi društveni prapor. Vzpostavljeno je bilo tudi 
sodelovanje s SV, na povabilo katere smo se udeležili dneva odprtih vrat SV v Murski 
Soboti, ter s policijo, na povabilo katere smo se udeležili proslave združenja Sever na 
PU Murska Sobota. Predstavniki ter praporščaki vseh naštetih veteranskih 
organizacij in združenj ter SV so se odzvali našemu povabilu za sodelovanje na 
proslavi ob dnevu generala Rudolfa Maistra z razvitjem društvenega prapora dne 26. 
11. 2016. Ocenjujemo, da bi zaradi lažjega dogovarjanja in uspešnejše izpeljave 
sorodnih nalog veljalo podati iniciativo za ustanovitev regijske oz. lokalne 
koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij.  
 
Udeležili smo se niza lokalnih, regionalnih , pa tudi državnih prireditev in proslav. 
Zelo odmevna je bila naša udeležba na regijski proslavi ob obeleževanju Dneva 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki sta jo v petek, dne 12. 
avgusta 2016 ob 19.00 uri pri domačiji narodnega heroja Štefana Kovača - Marka v 
Nedelici organizirali občina Turnišče in občina Beltinci.  
 

V začetku novembra smo v sodelovanju z občino Beltinci v Vaškem domu v 
Dokležovju izpeljali iniciativni sestanek za ustanovitev Občinskega odbora PDGM 
Beltinci, prav tako pa smo na povabilo DPM Dokležovje in občine Beltinci sodelovali 
na proslavi ob Maistrovem dnevu v Dokležovju dne 19. 11. 2016, na kateri je osrednji 
govornik bil predsednik društva. Nekaj dni zatem se je delegacija društva udeležila 
osrednje državne proslave ob Dnevu generala Rudolfa Maistra v Dornavi.  
 
Osrednji dogodek, ki ga je v letu 2016 organiziralo društvo, je bila proslava ob dnevu 
generala Rudolfa Maistra z razvitjem društvenega prapora. Društvo je prireditev v 
celoti organiziralo samo, vključno s pripravo scenosleda prireditve. Svečana 
akademija, na katero smo vabili župane prekmurskih občin, predstavnike sorodnih 
organizacij, praporščake društev in SV, vidne predstavnike kulturnega in javnega 
življenja, je bila zelo odmevna in je vsekakor pripomogla k prepoznavnosti društva v 
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lokalnem prostoru. Na omenjeno prireditev smo s ciljem vzpostavitve stikov z 
organizacijami zamejskih Slovencev v Porabju povabili g. Hirnoka, predsednika 
Zveza Slovencev na Madžarskem in slovenskega konzularnega predstavnika v 
Monoštru, prav tako pa predstavnike madžarske manjšinske organizacije v Sloveniji. 
Poglabljanje stikov s porabskimi Slovenci je ena od osrednjih programskih točk 
našega društva, zato načrtujemo skorajšnji obisk članov društva v Porabju. 
 
V letu 2016 smo podali tri odmevne pobude in sicer pobudo za postavitev spomenika 
dr. Matiji Slaviču ob praznovanju stote obletnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, ki smo jo naslovili na Mestno občino Murska Sobota in njen 
Mestni svet. Na Občino Puconci smo naslovili pobudo za preimenovanje domačije 
Štefana Kuzmiča v Strukovcih v Dom prekmurske besede, prav tako pa smo podali 
pobudo o vpeljavi izbirnega obveznega predmeta Prekmurski jezik in kultura v 
kurikulum osnovnih in srednjih šol. Pobude so bile odmevne in so naletele na ugoden 
odziv javnosti.  
 
Temu primerno je bilo tudi medijsko pojavljanje društva. Člani društva so prispevali 
več zapisov za glasilo Maistrov glas, objavljeni so bili članki v dnevnem časopisju, 
lokalnih medijih, informacijskih portalih (Večer, Soboške novine, Sobotainfo.com, 
Pomurec.com, Vestnik ) in na osrednji slovenski televiziji.  
 

Sodelovali smo tudi z ostalimi sorodnimi društvi v okviru Zveze društev general 
Maister. Organizirali smo program obiska Društva general Maister Kamnik v 
Prekmurju, vključno z obiskom Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, strokovno 
vodenje so zagotovili naši člani.  
 
Naše članice in člani ( g. Ščančar in g. Farič) so bili pomembno angažirani pri 
realizaciji društvene uniforme ZDGM. Projekt je bil izpeljan uspešno, saj so se 
praporščaki in predsedniki posameznih društev z novimi uniformami pojavili v javnosti 
že ob proslavah ob praznovanju Dneva generala Rudolfa Maistra.  
 
V letu 2016 smo izpeljali skupno 4 seje organov društva, to je Upravnega in 
nadzornega odbora in sicer dve redni in dve dopisni seji, na katerih so bili sprejeti 
pomembni sklepi, ki se nanašajo na vsebinsko delovanje ter določitev znaka in 
logotipa društva. Prav tako smo se udeležili niza sestankov in sej organov in teles 
Zveze društev general Maister Ljubljana.  
 

  Predsednik: 

  mag. Marjan Farič 

 


