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Najboljši športniki Mestne občine Murska Sobota v letu
2008
Izbor najboljših športnikov leta v Mestni občini Murska
Sobota je za Športno zvezo Murska Sobota vsakič zahtevna
naloga. Ampak opravljajo jo tradicionalno vsako leto in
tako smo bili priča že 18. razglasitvi najboljšega športnika,
športnice, kluba, društev med ekipnimi in posamičnimi
športi, izbrali so najboljšo šolo, najboljše športnike in
športnice na šolskih športnih tekmovanjih, podelili so
priznanje za vidne dosežke. Tudi leto 2008 je bilo leto
dobrih športnih dosežkov. V izbor najboljših so bili
vključeni športniki izključno iz mestne občine Murska
Sobota s statusom kategoriziranega športnika. V ospredju
so bili mladi športniki.
Najboljša športnica v šolskem športu v minulem letu je
Tina Kerčmar, košarkarica in članica kadetske
reprezentance Slovenije. Najboljši športnik v šolskem
športu pa je judoist Adrijan Gomboc. Prav tako judoist Sašo
Šarčevič pa izstopa s svojimi dosežki. Osnovna šola I iz
Murske Sobote pa se ponaša z najboljšimi šolskimi
športniki in pestrim izborom športnih panog.
Priznanje za športne dosežke v invalidskem športu je prejel
košarkar Damijan Šebjan, golfist Boštjan Vogrinčič pa je
bil udeleženec paraolimpijskih iger v Pekingu, kjer je s
svojo ekipo osvojil 8.mesto.
Za dosežke v športni dejavnosti so nagradili tudi tiste, ki se
niso uvrstili med najboljše tri. To so Sandra Rupnik, Teja
Rupnik, Robi Kreft, Rok Šiftar, Grega Konkolič,Uroš
Pavlovič, Tin Kovačič, Karin Kerec, Dominik Maček, Ela
Vukan in Grega Nerad. Med športnimi kolektivi so tovrstno
priznanje prejeli Rokoborsko društvo Murska Sobota,
Plesni klub Urška, Plesni klub Devžej, Kegljaški klub
Radenska Murska Sobota, Strelska družina Štefan Kovač
Trap, Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota –
sekcija odbojke in Košarkarski klub Pomurje Skiny.
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Po podatkih športne zveze je v Mestni občini
3059 športnikov in športnic aktivnih v 22
različnih panogah. Kdo so najboljši med njimi?
Prva med ženskami je Urška Martinec, članica
Atletskega kluba Panvita Murska Sobota. Druga
je Aleksandra Tina Küplen, članica Roler kluba
Murska Sobota, tretja pa Alja Samec, članica
košarkarskega kluba Pomurje Skiny.
Najboljši športnik je David Horvat, član
Atletskega kluba Panvita, drugi je judoist Uroš
Kavčič, tretji pa Dejan Šernek, član
Rokoborskega društva Murska Sobota.
Najboljše športno društvo v občini je Atletski
klub Panvita Murska Sobota, drugi je
Namiznoteniški klub Sobota, tretji najboljši so
judoisti Judo kluba Murska Sobota. Nogometno
društvo Mura 05 je najboljša ekipa v občini v
minulem letu, drugi je Odbojkarski klub Galex
Mir, tretji pa Košarkarski klub Radenska Kreativ.
Avtor: Bruno Šprljan
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Motoklub Veterani Murska Sobota
Kot uradni datum ustanovitve Moto kluba Veterani Murska Sobota pišemo 3. julij leta 1992, ko so se zbrali
zanesenjaki oziroma bolje rečeno pionirji začetkov ohranjanja tehnične kulture in dediščine v Pomurju. Po nekaj
letih delovanja so nekateri dotedanji člani kluba ustanovili soroden klub v Ljutomeru in pred dvema letoma še v
okviru Krajinskega parka Goričko. Klub pripravlja številne prireditve, med njimi tudi mednarodni reli veteranov.
Organizirajo še klubske piknike, razstavo starodobne
tehnike v okviru soboških dnevov, ponosni so na
otvoritev sezone, ko zadnjo nedeljo v aprilu po
blagoslovu vozil in šoferjev v Bodoncih pripravijo
veliko vrtno zabavo. Pozabiti ne smemo tudi
preventivnih akcij na temo varnosti v cestnem
prometu.
V klubu družabno življenje članov ni nič manj
pomembno kot vse ostalo. Dokaz, da je lahko koristno
tudi prijetno. Posebna zanimivost je tako imenovani
potujoči muzej, ki ni omejen samo na člane kluba,
ampak se mu lahko pridružijo vsi ljubitelji
starodobnikov.

Člani Moto kluba pa obiskujejo še številne sejme,
kot je sejem v nemškem Meinheimu, ki je eden
večjih.
Kot promocijo starodobništva oziroma vrnitev
delčka zgodovine želijo pripraviti nekoč priljubljeno
dirko po ulicah mesta Murska Sobota.
Avtor: Niko Karo

Zbornik SHOJENE POTI 4
Literarna sekcija Društva upokojencev Murska Sobota je ena najdejavnejših sekcij v društvu. Okoli 30 literatov,
članov sekcije, neutrudno zbira, zapisuje, opisuje svoja doživetja, občutke in gledanja na svet okoli sebe. Tako se
je rodil zbornik Shojene poti 4. Ob sodelovanju Pevskega zbora Društva upokojencev so ga predstavili v soboški
Pokrajinski in študijski knjižnici. Pri nastanku zbornika je tokrat s poezijo in prozo sodelovalo 21 avtorjev.
Urednik in lektor vseh zbornikov Jože Ternar je svoje sodelavce žal zapustil preden je zadnji med njimi ugledal
luč sveta, zato so se ob tej priložnosti poklonili tudi njegovemu spominu.
Avtorji prispevkov v zborniku pišejo o marsičem, predvsem pa o življenju, o tem kaj je že prineslo, o izzivih, ki še
prihajajo, o naravi, ljudeh, dogodkih in še čem. Pri tem pa sodelujejo avtorji z levega in desnega brega reke Mure.
Tako lahko prebiramo še dela literatov Društva upokojencev Gornja Radgona in Društva upokojencev Ljutomer.
Slike v zborniku so delo Likovne sekcije Društva upokojencev Murska Sobota, naslovnico je ustvaril dr.Lojze
Števanec, Društvo upokojencev Murska Sobota pa je tudi založnik zbornika.
Predstavitvi dela so prisostvovali številni, ki so pozorno prisluhnili nekaterim avtorjem, ljubiteljem lepe domače
besede.
Avtor: Mirjana Ropoša
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"Umetnine iz Prekmurja - od romanike do
modernizma"
Pokrajinski muzej Murska Sobota je pripravil
razstavo z naslovom Umetnine iz Prekmurja –
od romanike do modernizma. Obsežna razstava
bo na ogled postavljena v razstavišču soboškega
Pokrajinskega muzeja ter v Galeriji Murska
Sobota. Pripravil jo je umetnostni zgodovinar in
muzejski svetovalec Janez Balažic. Glede na
obsežnost projekta je ta nastajal več let, tudi na
račun številnih virov, ki jih je bilo potrebno
pregledati. Zatem je bilo potrebno umetniška
dela izslediti in opraviti še izbor del za razstavo.
Umetnine na njej so za naš prostor izjemnega
pomena.

Dokumentirano dodajajo tudi umetnine vojvodske delavnice v
Selu ter fotografije žal leta 1925 uničenih umetnin iz Sv.Jurija,
vrhunec predstavljajo oltarna krila iz poznega 15. stoletja iz
Sela, ki so po 145 letih znova postavljena na ogled v Murski
Soboti. Pomemben je tudi krilni oltar iz Grada, od katerega so
razstavljeni le 4 reliefi. Na ogled so prvič postavili nekatere
umetnine, ki so jih skozi stoletja nabrale plemiške rodbine in
cerkev ter izhajajo iz javnih in zasebnih zbirk. Novejši del
umetnin bo razstavljen v Galeriji, gre za renesančne, zgodnje
baročne umetnine z vrsto plastik. Celotno razstavo spremlja
videospot, v pripravi je katalog, v katerem bo predstavljenih
čez 80 izbranih umetnin. Vrednost celotnega projekta je okrog
100.000 evrov, ob vsem pa so morali organizatorji zagotoviti
tudi ustrezno varnost ter seveda primerne klimatske pogoje.
Ker muzej za večje projekte nima dovolj Razstava, ki je na ogled v gradu, bo postavljena do 30.maja, v
velikega razstavnega prostora, težja je tudi soboški Galeriji pa si novejši del razstave lahko ogledate do
dostopnost do muzeja, je na pomoč priskočila 5.aprila.
Galerija, ki je del razstave za dva meseca
vključila v svoj program.
Pri postavitvi so avtorju razstave pomagali Avtor: Dorina Veldin
številni posamezniki in ustanove. Po njegovih
besedah je Prekmurje s svojo pestro
zgodovinsko in umetnostno preteklostjo za
vsakega strokovnjaka velik izziv ter neizčrpen
vir idej za delo.
Pri tokratnem projektu je avtor naletel na
številna zanimiva poglavja, vredna podrobnejše
proučitve, izkušnje so dale tudi različne poti do
umetnin. Pojavili so se mnogi viri in drobni
rezultati so začeli pisati celovito zgodbo. Namen
razstave je predstaviti poglavitne mejnike
umetnostnozgodovinskega razvoja od obdobja
romanike, ki ga po Balažicovih besedah s
specifično pomensko vrednostjo zamejuje
romanski portal oziroma timpanon v
Domanjševcih. Pojasnjuje še, da se je v dobi
gotike prostor namnožil z vrsto sakralnih
spomenikov s pomembnimi stavbnimi členi ter
izživel
s
srednjeevropsko
pomembnimi
stenskimi slikarijami delavnice Janeza Aquile,
čigar pred desetletji sneti originali bodo tokrat
prvič predstavljeni javnosti.
Delovno srečanje predstavnikov katoliške in evangeličanske cerkve v Pomurju
Srečanje sodi v sklop tesnejšega sodelovanja med verskima skupnostima, ki najbolj množično delita pomurski
prostor. Na njem so obravnavali aktualna vprašanja, ki vodijo do boljšega, plodnejšega ter vsebinsko bogatejšega
medsebojnega sodelovanja. Na njem so se zbrali oba škofa, mag.Geza Erniša ter dr.Marjan Turnšek, ter še
nekateri predstavniki obeh cerkva.
Društvo za pre pi h z na nja in info rm ac ij Vö ter
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Srečanje je po besedah škofa Turnška eden izmed
korakov do ekumenskega sožitja in sobivanja v
pomurskem prostoru.
Poudarek pri pogovorih so dali tudi izzivom
sodobnega sveta in načinu življenja, ki že kaže tudi
nekatere negativne učinke. Obe cerkvi sta
pripravljeni na pomoč.

Tudi cerkev mora nenehno iskati načine, kako ljudem
nuditi oporo, iskati mora ideje za ustvarjanje pogojev
za zaposlitev, da se bomo ljudje razvijali uspešno in
bolj zdravo ter da bomo v jeseni življenja lahko živeli
človeka dostojno življenje.
Avtor: Sabina Roudi

V čast Prešerna

V čast 160-letnice smrti največjega slovenskega poeta
dr.Franceta Prešerna, je Društvo upokojencev Radenci
v DOSOR-ju, kjer imajo tudi svoje pisarniške prostore,
pripravilo kar dve razstavi. Svoja olja na platnu
razstavlja Antonija Grum, doma iz Gornje Radgone,
domači filatelist Mladen Puškaš pa je pripravil pregled
izdanih znamk z likom največjega slovenskega pesnika.

63-letna upokojena učiteljica likovnega pouka Antonija
Grum se je po upokojitvi povsem posvetila slikarstvu.
Je članica Likovnega društva v Gornji Radgoni ter tudi
Likovnega društva Mavrica v Murski Soboti. Kot
članica Društva upokojencev Radenci pa vse svoje
večje samostojne razstave pripravlja v okviru
domačega društva. Takšna enomesečna razstave je bila
že v avli hotela Radin v Radencih predlansko jesen,
podobna tudi lani. Razstavljenih je bilo 48 olj na
platnu, Grumova jih je v času od 14.novembra do
14.decembra predstavila prav tako v avli hotela Radin.
Druga razstava, to je razstava znamk, pa je delo člana
Društva upokojencev Radenci Mladena Puškaša, za
katerega bi lahko mirne vesti rekli, da je to najstarejši
zbiralec znamk v Radencih. Prva vitrina predstavlja
znamke z likom dr.Franceta Prešerna, v ostalih vitrinah
pa so znamke z različnih drugih področij, ki jih prav
tako lahko prištejemo pod okrilje kulture. To so znamke
znamenitih slovenskih osebnosti, slovensko cvetje,
posebne znamke za dan zaljubljencev oziroma
Valentinovo, slovenski živalski svet, svetovni dan
okolja in še kaj.

Avtor: Filip Matko Ficko
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Zahvala soboške bolnišnice največjim donatorjem minulega leta
Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota je zahvalne listine podelilo trinajstim največjim donatorjem leta 2008.
Predstavnikom donatorjev jih je predal director bolnišnice Ernest Börc. V minulem letu je bolnišnica z donacijami
zbrala 166.830 €, od tega je bilo 89.929 € namenjenih za CT aparat. Ta je bil nabavljen septembra 2008.Največja
donacija preteklega leta je bila bolnišnici namenjena s strani Intering Holdinga v višini 20.000 €. Skupaj pa je
bolnišnica od leta 1993 naprej prejela1,65 milijonov € donatorskih sredstev.
Poleg sredstev za CT so nekaj sredstev namenili še za ostalo opremo in oddelke, nekaj denarja je bilo
namenjenenega še za izobraževanje delavcev.
Od donacij, ki so bila namenjena za opremo na oddelkih, so 62.172 evrov prispevali tisti, ki so darovali sredstva
za bolnišnico namesto nakupa vencev.
Največji donatorji minulega leta so za bolnišnico prispevali 2500 € ali več. To so Intering Holding, Nomea,
Ingeniring Graj, Roche, Mestna občina Murska Sobota, Škraban Janez, NLB, stranka SDS, Zavarovalnica Tilia,
MTC, Evangeličanska cerkvena občina, Anton Kampuš in Fundacija Logos.
Od leta 1993 je bilo od skupno 1,65 milijona € porabljenih 997.531 €. V celoti so bila porabljena le sredstva v
višini 267.557 € in sicer za CT aparat. Izmed ostalih oddelkov je bilo porabljenih največ za: Ginekološko porodni
oddelek, Interni oddelek, Otroški oddelek, Očesni ter Oddelek za laboratorijsko diagnostiko... Še neporabljena
donatorska sredstva bo bolnišnica v letošnjem letu namenila za nabavo Magnetne resonance, izgradnjo urgentnega
centra in za posodobitev druge medicinske opreme na oddelkih.

Avtor: Renata Zadravec

Certifikat kakovosti Vrtcu Beltinci
Vrtec Beltinci se lahko pohvali, da se je pridružil za zdaj še skromnemu številu tistih, ki jim je uspelo pridobiti
nekaj res velikega, pomembnega – certifikat kakovosti. Ta potrjuje, da je v vrtcu vzpostavljen in ustrezno
vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje vse zahteve. Projekt je potekal preko Inštituta za kakovost in meroslovje v
Ljubljani, trajal pa je dve leti. Podelitev certifikata je potekala hkrati z otvoritvijo razstave Bibe v svetu barv, ki jo
pripravljajo že pet let.
Rdeča nit ustvarjanja je bilo snovanje gusarske ladje, vse skupaj so vsebinsko povezali s prejemom certifikata. Ob
odlično pripravljeni odrski postavitvi plovbe proti zalivu oziroma cilju, torej proti certifikatu kakovosti, je posadki
na čelu s kapitanko Miro čestital tudi župan občine Milan Kerman. Svoje sidro so beltinski gusarji dvignili v letu
2006, na cilj so pripluli 3. decembra leta 2008.
Projekt slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA je pomemben prispevek pri širjenju kulture kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja
širom Slovenije. Vrtec Beltinci je med prvimi petnajstimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami, ki se lahko
pohvalijo z njim.
Posadki beltinskega vrtca sta zaslužen certifikat podelila vodja projekta Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja Sonja Zavrl in član projektnega tima dr. Branko Škafar.
Vrtec Beltinci ima svoje enote še v Dokležovju, Gančanih, Ižakovcih, Lipovcih in Melincih, v vseh skupaj je
vpisanih 270 otrok. Presoja za podelitev certifikata je potekala v začetku meseca decembra 2008.
Avtor: Dorina Veldin
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15.srečanje kmetic Pomurja

Občina Gornji Petrovci se lahko pohvali, da združuje kar 14 vasi, v katerih živi okoli 2400 prebivalcev. Kljub
svoji majhnosti, leži namreč na 70 km2 površine, pa ponuja kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih
spomenikov in zanimivih turističnih točk, ki privabljajo številne obiskovalce. Svoj občinski praznik obeležujejo
18. avgusta kot spomin na pristanek stratosferskega balona v Ženavljah davnega leta 1934. S prireditvami ob
letošnjem 12. občinskem prazniku so s prireditvami pričeli 15. avgusta, zaključili bodo 16.oktobra. mednje so
zapisali tudi svečano sejo občinskega sveta občine, ki je potekala v občinskem Kulturnem domu v Stanjevcih.
Za Pomurce je kmetovanje nekaj, s čimer živimo, del našega vsakdana, del življenjskega ciklusa, namenjen
prvenstveno pridelavi hrane. Kmetovalce jemljemo kot nekaj samoumevnega, ker nekdo pač mora početi tudi to.
Najbolj pa prezremo tiste, ki so nemalokrat gonilna sila na kmetijah, prizadevne, delovne pomurske kmetice. Te
ne poznajo 40 urnega delovnika, ne dodatkov za delovno dobo kaj šele uspešnost, ne regresov, niti bolniških in
dopustov. Zato pa znajo toliko bolj ceniti vsak prosti trenutek, znajo se družiti. Letos so se ponovno zbrale na že
tradicionalnem 15. srečanju kmetic Pomurja v Murski Soboti. Srečanje organizira Kmetijsko gozdarski zavod
Murska Sobota, kjer ocenjujejo, da se je na srečanju zbralo do 250 kmetic iz celotnega Pomurja.
O gospodarski krizi tokrat ni bilo kaj dosti govora, saj so takšne ure preveč dragocene, da bi jih zapravljali. Zveza
kmetic Slovenije združuje kar 80 lokalnih društev kmečkih in podeželskih žena in ima preko 6500 članic. Veliko
od njih prav v Pomurju. Po nasvete in pomoč se veliko zatekajo tudi na naslov Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije. Problemov je veliko. Glede na to, da je pomoči dovolj, pa se postavlja vprašanje, ali jo kmetovalci
izkoriščajo v zadostni meri.
Dodaten problem ob vsem prinašajo še birokratske ovire, posebej pri pridobivanju finančnih sredstev.
Pomurskim kmeticam so organizatorji v okviru tokratnega srečanja ponudili tudi zanimiv kulturni program.
Kristina Pahor iz Kranja se je predstavila z diatonično harmoniko, Društvo kmetic iz Rogašovec s skečem, Marta
Sever, kmetica leta 2007, pa s kratkim recitalom iz svoje pesniške zbirke. Zanimivo pa je bilo tudi predavanje na
že prej omenjeno temo zavarovanja. Predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz Murske
Sobote je namreč zbranim predstavil, kakšne pravice imajo z naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Najpomembnejše pa je bilo, da so zbrane vsaj nekaj ur pozabile na to, da jih ob vrnitvi domov kljub vsemu
lepemu čaka tudi veliko trdega dela.
Avtor: Mirjana Ropoša

Podelitev diplom Višje strokovne šole Murska Sobota
V knjigo diplomantov Višje strokovne šole Murska Sobota se je ob letošnji podelitvi diplom vpisalo 78
diplomantov višješolskega študija v programih komercialist, računovodja in poslovni sekretar. Višja
strokovna šola Murska Sobota v okviru zavoda Ekonomske šole Murska Sobota tovrstna znanja svojim
slušateljem posreduje že od leta 2000. Do sedaj je diplomiralo 347 študentov, od tega 313 v programu
Komercialist, 26 v programu Računovodja in 8 v programu Poslovni sekretar.
V študijskem letu 2008/2009 so vpisali že 9 generacijo rednih in izrednih študentov, prvič pa tudi študente v
prenovljeni višješolski program Ekonomist, ki nadomešča dosedanja programa komercialist in računovodja. V
sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede Celje drugo leto izvajajo tudi visokošolski študij
komerciale. Na Višji strokovni šoli se trenutno izobražuje okrog 400 študentov; 330 v višješolskih programih in
70 v visokošolskih programih. Šolo je dolga leta uspešno vodila in usmerjala ravnateljica Marika Šadl, ustanova
pa je pomemben izobraževalni center Mestne občine Murska Sobota. Jeseni Višjo strokovno šolo Murska Sobota
čaka še ena novost - izobraževanje v višješolskih programih logistično inženirstvo in organizator socialne mreže,
Društvo za pre pi h z na nja in info rm ac ij Vö ter
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ki ga narekujejo potrebe gospodarstva in širšega družbenega okolja v regiji. V prihodnosti se namreč pričakuje
odprtje regionalnega distribucijskega centra Luke Koper, kjer se bodo omenjeni kadri lahko zaposlili. Poslanstvo
organizatorja socialne mreže pa je v zagotavljanju aktivne pomoči uporabniku ter povezovanju različnih
dejavnosti socialnovarstvenih storitev centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in društev, domov za
starejše, mladinskih domov, varnih hiš, kriznih centrov za žrtve nasilja, drugih socialnovarstvenih ustanov v
lokalnem okolju. Glede na situacijo in čas v katerem živimo, prav tako vedno bolj iskan kader.

Avtor: Borut Andrejek

Nikodemovi večeri 2009
Cerkev v Sloveniji je letošnje leto namenila mladim. Zato so tudi letošnji Nikodemovi večeri posvečeni mladim in
sicer na temo »Mladost – priložnost ali grožnja.« Potekali so v dveh delih in sicer prvi in drugi vikend v mesecu
februarju v župnijski dvorani v Murski Soboti. Obravnavanih je bilo več tem. Pater Silvo Šinkovec je spregovoril
o Osebni celostni rasti, dr. MarjanTurnšek o Družini, ki vzgaja mlade za življenje iz zakramentov, mag.Branko
Cestnik je spregovoril o Kulturi Cerkve, ki je tudi kultura mladih.
Drugi del Nikodemovih večerov pa so izvedli Vilma in Dani Siter na temo Življenje v eno, v dvoje, v troje, Matej
Cepin na temo Mladost – priložnost ali grožnja, pater Karel Gržan pa je izpeljal zadnje predavanje na temo Ej vi,
jaz sem vreden. Vsa predavanja so potekala ob spremljavi glasbe, besede in molitve.
Na predavanjih so se prisotni skušali dotaknili vsaj nekaterih izmed številnih vprašanj in področij življenja
mladine današnjega časa, pa tudi skritih pasti, ki jih ta nosi s sabo. Številni mladi se ne čutijo dovolj sprejete s
strani Cerkve in za to verjetno obstajajo razlogi, od napačnega razumevanja mladih s strani Cerkve do hierarhije,
strahu do nečesa novega, premalo poznanega, odpora do tradicije in še česa. Nikodemovi večeri so bili priložnost
za iskanje odgovorov in poti, morda pa so komu pomagali tudi pri iskanju odgovorov na čisto osebna vprašanja.
Skrb za ustrezno izobrazbo in vzgojo mladih je ena od glavnih nalog tako širše skupnosti kot Cerkve. Kolikor se
mladina nahaja v blaginji, toliko je tudi njena žrtev. mnogi mladi niso pripravljeni sprejeti odgovornosti za
življenje, zato se tudi Cerkev pridružuje prizadevanjem za bolj celostno vzgojo za življenje slovenske mladine in
otrok.
Avtor: Borut Andrejek

ON-LINE elektronsko poslovanje v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju s partnerji v zdravstvu ter izvajalci zdravstvenih
storitev izvaja projekt uvedbe on-line sistema in prenove zdravstvene kartice. Časi, ko smo morali vsake tri
mesece potrditi svojo zdravstveno kartico, se bodo tako nepreklicno zaključili.
Končni cilj projekta je popoln on-line sistem, v katerem prenovljena zdravstvena kartica in nova profesionalna
kartica več ne bosta nosilki podatkov, temveč le digitalnih potrdil, na podlagi katerih bo možen neposreden, varen
in zanesljiv dostop do podatkov, naloženih na strežnikih Zavoda za zdravstveno zavarovanje in prostovoljnih
zdravstvenih zavarovalnic. To pa pomeni, da ne bo več potrebe po samopostrežnih terminalih, ki bodo zato
ukinjeni. Z novim sistemom bo poslovanje izredno posodobljeno, varnejše omogočil pa bo tudi razvoj izmenjave
zdravstvenih podatkov med
izvajalci zdravstvenih storitev, postopno uvajanje elektronskih listin, kot je npr.
elektronski recept za zdravila, razvoj elektronskega zdravstvenega kartona, …
Avtor: Borut Andrejek
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Oskrunitev nagrobnikov na soboškem pokopališču
Na soboškem pokopališču jo je minuli vikend v samo dveh nočeh skupilo kar 21 spomenikov in svetilk. Za zdaj še
neznani objestneži so dvignili veliko prahu, kar je čisto razumljivo, občanom, tako tistim, ki tokrat niso utrpeli
škode, kot vsem prizadetim, pa je nepreklicno dovolj.
Trenutne škode pristojni, to je soboška Komunala, še niso uspeli oceniti, saj še niso našli vseh lastnikov
oskrunjenih grobov, gotovo pa škoda ne bo majhna. Podrti grobovi bodo po popravilu oziroma povrnitvi v prvotno
stanje lastnikom prinesli kar izdatne nenačrtovane stroške, na katere številni niso pripravljeni, še posebej starejši
ne. Še bolj pa jih boli, da niti pokopališča – zadnji dom vseh nas, kraj miru, tišine in spokojnosti, niso več varna
pred tatovi, objestneži in vandali.
Avtor. Dorina Veldin

60 let neprekinjenega izhajanja tednika Vestnik
Ko se oziramo na obdobja, ki so za nami, se 60 let zdi sorazmerno malo, ampak ko govorimo o medijih, je to
pravzaprav častitljiva starost. Obdržati se v medijskem prostoru, še posebej pa v Pomurju, je veli dosežek. In ne
samo obdržati, celo rasti in napredovati je vredno še več. Vestnik je star 60 let. Trenutno izhaja pod okriljem
časopisne hiše Dnevnik, a ostaja, tako kot je bil do sedaj, naš, popoln vir informacij in dogajanja v pokrajini ob
Muri.
Na svečanosti ob jubileju so se zbrali številni, ki so z Vestnikom skozi leta tako ali drugače povezani. Ena izmed
aktivnosti, ki jo že vrsto let z roko v roki izvajata Vestnik in Radio Murski val, je izbor Naj Pomurca in Pomurke
leta. Izmed vseh, ki so bili skozi celo leto izbrani kot Pomurci in Pomurske meseca, poslušalci radia in bralci
časopisa izberejo še tista dva, ki sta po njihovem mnenju najbolj primerna za ta naziv. Tako sta ta laskavi naziv za
leto 2008 prejela Živa Vigali, izjemno talentirana, trinajstletna klarinetistka iz Kroga pri Murski Soboti ter Martin
Horvat, nekdanji soboški župnik, trenutno delujoč na avstrijskem Koroškem, naziv pa si po mnenju glasovalcev
zasluži zaradi svojih prizadevanj pri nastajanju soboške škofije ter velikega prispevka k razvoju soboške župnije.
Vestnik je pognal močne in razvejane korenine, dobro podlago za nadaljnje delo, 60 letnica pa je prinesla še eno
novost – prenovljen spletni portal, kjer boste dogajanje okoli nas in širše lahko spremljali, ko se vam bo zahotelo.

Avtor: Renata Zadravec

39.katehetski simpozij v Kančevcih
V Domu duhovnosti v Kančevcih je potekal 39. katehetski simpozij oziroma strokovno izobraževanje pastoralnih
delavcev pod naslovom Evangelij – srce kateheze. Na njem se je zbralo lepo število katehetov in drugih
pastoralnih delavcev, katerih pomembna skrb je verska vzgoja. Z udeležbo na simpoziju dobivajo priložnost
odpreti nova obzorja prehoda od doktrinalne k evangelizacijski katehezi, od poučevanja v veri h katehezi uvajanja
v vero.
Udeleženci simpozija bodo po končanem dogajanju bogatejši za številna nova spoznanja, ki bodo njihovemu delu
dala novo energijo in tudi žlahtnost.
Poseben pomen v aktualnem trenutku je potrebno dajati odnosom. Pri tem govorimo o odnosih med posamezniki,
pa tudi našem notranjem odnosu do samega sebe. O tem je v okviru simpozija spregovoril mag. Bogdan Vidmar,
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med drugim tudi strokovni svetovalec na škofijski gimnaziji v Vipavi, simpozij pa je vodila dr. Marija Sraka.
Pojem odnosi danes veliko uporabljamo, zelo malo pa o njem vemo. Zavedamo pa se, da so medsebojni odnosi,
pa kakršni koli že in na različnih ravneh, v naši državi na dokaj nizki ravni.
Kateheti morajo dobro poznati osnove komunikacije, da bo ta uspešna, se morajo nenehno usposabljati. Samo v
tem primeru lahko svoje poslanstvo opravljajo res profesionalno.

Avtor: Mirjana Ropoša

» Na poti življenja ni sreče brez trpljenja«
V športni dvorani osnovne šole III v Murski Soboti se je znova odvila prav posebna dobrodelna prireditev.
Pripravilo jo je Društvo za ozdravitev raka, na njej pa so nastopili Jože Balažic s svojim orkestrom, Drago Jošar s
pevko, Boštjan Dirnbek iz Krškega, Marina Huber ter Joži Kališnik, ki je zapela skupaj z Alfijevim kvintetom. Na
prireditvi je svojo sedmo knjigo » Ni poti življenja ni sreče brez trpljenja« predstavila invalidka Janja Blatnik iz
bližine Krškega, za katero lahko rečemo, da je skoraj medicinski čudež, saj bi morala po vseh merilih že zdavnaj
biti pod rušo.
Janjini prijateljici, pevki Joži Kališnik, se je med drugim v spomin vtisnil del recenzije knjige, napisane s strani dr.
Jožeta Magdiča.
Ta se je z avtorico in tudi knjigo prvič srečal lansko poletje. Za Janjo pravi, da je ne smatra kot bolnico.
Pravzaprav pa se dogaja, da zdravi velikokrat težko razumemo bolne.
Janja Blatnik je žrtev zdravniške zmote. Po napačno postavljeni diagnozi, po kateri naj bi zbolela za Parkinsonovo
boleznijo, je dvajset let jemala napačno zdravilo. V tem času si je poskušala vzeti življenje, bila trikrat operirana,
da ne govorimo o neznosnih bolečinah in nenazadnje o komi. V tem obdobju so ji zdravniki celo hoteli izklopiti
aparature za ohranjanje življenjskih funkcij. Janja je vse to slišala, rešila jo je solza, ki je stekla po licu, zdravnik
pa jo je na srečo opazil. Končno so zdravniki v Mariboru ugotovili, da je v bistvu njena osnovna bolezen
poškodba centralnega živčnega sistema.
Petim tednom življenja v komi je namenjeno eno izmed poglavij v knjigi.
Knjigo »Na poti življenja ni sreče brez trpljenja« je bilo moč na prireditvi tudi kupiti, avtorica pa od vsakega
prodanega izvoda namenja 2 € soboški četrti osnovni šoli za razširitev jedilnice. Izkupiček od prodanih vstopnic
bo na pobudo predsednika Društva za ozdravitev od raka Karla Ratnika šel za gradnjo dvigala pri Zdravstvenem
domu Murska Sobota.
Avtor: Renata Zadravec
Otvoritev mednarodnega leta astronomije
Nebo nad nami je polno skrivnosti. Verjetno jih v celoti ne bomo razkrili nikdar, kajti takšne čudovite
neskončnosti, kot nas obdaja, se enostavno ne da ujeti in se poglobiti vanjo. Lahko pa delček za delčkom vesolja
počasi in previdno spoznavamo ter svoja spoznanja posredujemo vsem, ki jih nebesni pojavi vsaj malo privlačijo.
Z njimi so se ukvarjali že v daljni preteklosti in v spomin na prav poseben dogodek izpred mnogih let je letošnje
leto razglašeno za mednarodno leto astronomije Pokrovitelj Mednarodnega leta astronomije 2009 je UNESCO,
razglasili pa so ga Združeni narodi 20. decembra 2007. Mnogim dogodkom in prireditvam širom po svetu se
pridružuje tudi AD Kmica z bogatim programom astronomskih prireditev.
V letu 2009 je načrtovanih več mednarodnih akcij in dogodkov pod skupnim naslovom »VESOLJE JE NAD
TABO. ODKRIJ GA!«
Želja snovalcev je, da bi ljudje čim bolj spoznali lepote vesolja, ga raziskovali.
Astronomija je ena najstarejših znanosti. Prvi dogodek ob pričetku mednarodnega leta astronomije, otvoritev
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mednarodnega leta astronomije v Klubu PAC, je za nami, če ste ga zamudili, je naslednja priložnost že blizu, kajti
20 marca se bodo zvrstila nova predavanja in opazovanja nebesnih pojavov. Če pa do takrat kdaj pa kdaj uzrete
tudi jasno nočno nebo, se zaglejte vanj in astronomi zagotavljajo, da vam bo ta pogled zagotovo vzel dih.
Avtor: Mirjana Ropoša

V Muri stavke zaenkrat ne bo
V soboški Muri so se, kot je bilo že napovedano, sestali člani uprave družbe in predstavniki Sindikata Mura na
pogajanjih o stavkovnih zahtevah, ki jih je uprava s strani sindikalistov prejela v ponedeljek. Kompromisne
rešitve še niso sprejeli, smo pa prejeli obvestilo za javnost, v katerem je med drugim zapisano:
»Danes so se sestali Uprava Mura in predstavniki Sindikata Mura na pogajanjih v zvezi z ukrepi prehoda na 36
urni tedenski delovnik, vpliv tega na zmanjšane plače zaposlenih in posredovanimi stavkovnimi zahtevami.
Dogovorjeno je bilo, da se o predlagani kompromisni rešitvi sestanejo ponovno v najkrajšem možnem času,
Sindikat Mure pa ustavi napovedane stavkovne aktivnosti. S tem je bila izkazana pripravljenost obeh strani k
iskanju najboljše rešitve za zaposlene Mure in posredno njen vpliv na širše lokalno okolje.«
Po besedah predsednika sindikata naj bi se najpozneje do petka sestali še sindikalni zaupniki, nakar se pričakuje
podpis sporazuma. Več informacij vpleteni zaenkrat ne dajejo.
Avtor: Dorina Veldin
Soboška Galerija v letu 2009
Galerija Murska Sobota je v minulem letu več kot izpolnila zadane cilje. Zgodila se je tudi odlična navezava
stikov s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota, z muzejem in Galerijo v Lendavi, z Mestno galerijo Ljubljana ter
še nekaterimi. Program letošnjega leta je potrjen, trenutno pa je do 5. aprila v Galeriji že postavljena razstava
Pokrajinskega muzeja z naslovom »Od romanike do modernizma«.
Sledila bo otvoritev samostojne razstave slik Jožefa Muhoviča, postavljena bo od 9. do 30. aprila. 7. maja bodo
odprli samostojno razstavo fotografij Janeza Marenčiča v veliki galeriji in samostojno razstavo ilustracij Žarka
Vrezca v mali galeriji. Na ogled bosta do 4.junija. Od 11. junija do 9. julija si boste lahko ogledali samostojno
razstavo erotičnih karikatur Antona Buzetija v mali galeriji. 16. julija bodo v veliki galeriji odprli samostojno
razstavo slik Roberta Černelča, v mali galeriji pa samostojno razstavo grafik Vesne Drnovšek. Obe bosta na ogled
do 27.avgusta. Na balkonu bo v istem obdobju na ogled še spominska razstava Ladislava Danča.
Od 10. septembra do 5. novembra sledi samostojna razstava slik Marjana Gumilarja, zadnja razstava v letu 2009
pa bo samostojna razstava slik Gustava Gnamuša od 12. do 31. decembra.
Pedagoško andragoški program Galerije Murska Sobota je zasnovan tako, da zajema čim več ciljnih skupin od
vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Program Prvič v galeriji se je že pred časom izredno dobro prijel.
Otroci se morajo čim prej srečati z umetnostjo, saj le tako lahko gojijo spoštljiv odnos do nje. Galerija odlično
sodeluje tudi z likovnimi pedagogi kot sta Matjaž Geder in Štefan Červek, ki s svojimi učenci pogosto obiskujeta
galerijo. Dobro sodelovanje je vzpostavljeno tudi s srednjimi šolami. Tretja veja ponudbe pa so likovne delavnice,
ki so prav tako dobro obiskane.
V okvir andragoškega dela programa spadajo javna strokovna vodstva po razstavah ter predavanja.
Galerija Murska Sobota se vsako leto zahvali tudi predstavnikom medijev, ki se trudimo sproti in po svojih močeh
prenesti v širše okolje tudi del dogajanja in utripa te ustanove. Letos je grafiko, znak zahvale, prejel Boris Cipot.
V Galeriji se lahko pohvalijo tudi z dobrim obiskom, to pomeni povprečno 600 obiskovalcev na razstavo, otroških
delavnic pa se je udeležilo kar 2500 otrok.

Avtor: Renata Zadravec
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Dokumentarni film o programu Živimo zdravo
National Social Marketing Centre iz Londona je izbral program Zavoda za zdravstveno varstvo »Živimo zdravo«
kot enega programov iz področja celotne Evropske unije za dokumentarni film s področja javnega zdravja. In tako
filmska ekipa iz Anglije snema v Pomurju izbrane aktivnosti tega programa. To potrjuje že znano dejstvo, da je
program Živimo zdravo res nekaj posebnega. Program ZZV izvaja že osmo leto, filmska ekipa iz Anglije po
naročilu Nacionalnega centra za socialno trženje pa dokumentarec o njem snema v Lipovcih, na Razkrižju in v
Bogojini. Nastal bo pet do sedem minut dolg dokumentarni film s področja javnega zdravja. Dokončan naj bi bil
konec meseca marca, ko ga bo moč videti na svetovnem spletu, slovenska premiera filma pa naj bi se odvila na
Bledu.
Program Živimo zdravo je bil izbran med 32 programi, izvajalci pa so se odločili, da bodo izbrali in predstavili le
tri programe. Poleg Murske Sobote sta bila izbrana še programa iz Glasgowa in Kōbenhavna.
Dogajanje in same razloge za snemanje dokumentarca so predstavili prim. mag. Branislava Belović, vodja
programa iz ZZV Murska Sobota, direktor podjetja Within Will Hambling ter svetovno priznani režiser
dokumentarca, dr. David Hutt.
Eden izmed glavnih razlogov, da so se izvajalci odločili zanj, pa je predvsem dejstvo, da se je obdržal že osmo
leto, kar pa na način financiranja ni običajno. Poleg tega pa izvajalci programa delajo odlično in vztrajno na
področju socialnega zdravja. Dr.Hutt pa je navdušen tudi nad gostoljubjem in radodarnostjo Pomurcev, česar ekipa
ni vajena. Ljudje se mu zdijo polni navdušenja in energije, kar je ekipa tudi občutila.
Program Živimo zdravo je marsikomu že korenito spremenil življenje. In ker dobri vzgledi vlečejo, ne gre
dvomiti, da ne bi tudi preko novega dokumentarnega filma, v katerem bo predstavljen, padla še kakšna podobna
zamisel širom po Evropi. Navsezadnje pa bo velik uspeh že to, če bo ob spoznavanju programa ob dokumentarcu
svoj življenjski slog spremenilo vsaj nekaj posameznikov.

Avtor: Renata Zadravec
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Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:

Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER, nevladna organizacija
Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Predsednica društva: Mirjana Ropoša
Odgovorna urednica: Renata Zadravec
telefon: 02/ 521 30 30
fax: 02/ 521 30 31
gsm: 051 38 77 77
davčna številka: 10688366
matična številka: 1394711
TRR odprt pri Raiffeisen Banka d.d., PE M. Sobota: 24900-9050115293
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Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
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