
100 let GMS

1919-2019

Poročilo delovne skupine za 100-letnico GMS



Delovna skupina (13 sej)

Ožja DS

• Tomi Bušinoski

• Irena Horvat

• Valerija Režonja

• Roman Činč

Širša DS (vodje področij)

• Mateja Štefanec 
(jezikoslovje)

• Marjetka Maučec 
(naravoslovje)

• Majda Gomboc 
(družboslovje)

• Martina Mihoković 
(umetnost)

• Janko Hochstätter 
(šport)

Drugi sodelujoči

• Tatjana Svetanič

• Marjan Kulčar

• Melita Franko

• Renato Lukač



Dogajanje

okrog 40 dogodkov in aktivnosti

3x slavnostna akademija

veliko srečanje generacij GMS

izdaja zbornika ob 100-letnici GMS

izdaja priložnostne dopisnice in poštne znamke

spletna stran namenjena 100-letnici – spomini

učiteljski pevski zbor

likovni natečaj

protokolarna darila, grafike

50 krem ob 100-letnici (dijakinje GMS in Galex)

klub alumnov



Mediji
• TV As

• RTV Slovenija, MMC portal

• TV Maribor

• Vestnik

• Soboške novine

• Delo

• sobotainfo.com

• pomurec.com

• Radio Murski val

• Slovenska tiskovna agencija (STA)

• Občan – Glasilo občine Puconci



TV As
• postavitev skulptur

• http://www.tv-as.net/prispevki/289-pred-
gms-skulpture-naravoslovja-druzboslovja-in-
sporta

• kiparska kolonija
• http://www.tv-as.net/prispevki/284-kiparska-

kolonija

• pogovor z ravnateljem, 9. januar 2019
• http://www.tv-

as.net/component/joomtv/video/1214-
pogovor_z_romanom_cincem_ravnateljem_g
ms_9_1_2019

http://www.tv-as.net/prispevki/289-pred-gms-skulpture-naravoslovja-druzboslovja-in-sporta
http://www.tv-as.net/prispevki/284-kiparska-kolonija
http://www.tv-as.net/component/joomtv/video/1214-pogovor_z_romanom_cincem_ravnateljem_gms_9_1_2019


RTV Slovenija
• Rožica z maturantskega plesa, Ivan Ivanič

• Slovenska kronika ob 19:30, 15. maj 2019
• https://www.rtvslo.si/prekmurje/zgodovina/r

ozica-z-maturantskega-plesa-pred-63-
leti/489916

• Srečanje generacij GMS
• Poročila ob 13h, 27. oktober 2019
• https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174647295

• Praznovanje 100-letnice GMS na MMC 
RTV SLO
• Podstran Prekmurje
• v pripravi

https://www.rtvslo.si/prekmurje/zgodovina/rozica-z-maturantskega-plesa-pred-63-leti/489916
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174647295


RTV SLO, Televizija Maribor
• 100-letnica priključitve Prekmurja matici

• Omizje TV Maribor ob 20:00, 29. maj 2019

• dejavnosti ob 100-letnici šole predstavi Melita Franko

• https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174618310

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174618310


Vestnik.si
• Poletiva na Luno

• https://vestnik.si/clanek/popularno
/foto-poletiva-na-luno-v-izvedbi-
dijakov-soboske-gimnazije-723585

• Otvoritev razstave GMS-100
• https://vestnik.si/clanek/aktualno/g

imnazija-murska-sobota-praznuje-
100-let-723255

https://vestnik.si/clanek/popularno/foto-poletiva-na-luno-v-izvedbi-dijakov-soboske-gimnazije-723585
https://vestnik.si/clanek/aktualno/gimnazija-murska-sobota-praznuje-100-let-723255


Vestnik
• 24. oktober 2019



Soboške novine
• marec 2019 

• junij 2019 



Soboške novine
• oktober 2019



Soboške novine
• november 2019



Občan. Glasilo občine Puconci
• 23. december 2019

• https://www.puconci.si/obcinskoctivo/238189

https://www.puconci.si/obcinskoctivo/238189


Delo
• Priloga sobotne izdaje Dela in Slovenskih novic ob 

100-letnici Združitve prekmurskih Slovencev z 
matično domovino, 10. avgust 2019

• Prilogo so delili tudi vsem 
udeležencem državne 
proslave v Beltincih, 
17. avgust 2019



pomurec.com
• Slavnostna akademija

• https://www.pomurec.com/vsebina/54677/FOTO__Gimnazija_Murska_
Sobota_s_slavnostno_akademijo_obelezila_100-letnico

• 100 let gimnazije na grajskem dvorišču
• https://www.pomurec.com/vsebina/53245/FOTO__100_let_Gimnazije_

Murska_Sobota_na_grajskem_dvoriscu

• izid dopisnice ob 100-letnici
• https://www.pomurec.com/vsebina/54374/Izsla_bo_dopisnica_ob_100-

letnici_Gimnazije_Murska_Sobota

https://www.pomurec.com/vsebina/54677/FOTO__Gimnazija_Murska_Sobota_s_slavnostno_akademijo_obelezila_100-letnico
https://www.pomurec.com/vsebina/53245/FOTO__100_let_Gimnazije_Murska_Sobota_na_grajskem_dvoriscu
https://www.pomurec.com/vsebina/54374/Izsla_bo_dopisnica_ob_100-letnici_Gimnazije_Murska_Sobota


sobotainfo.com
• Slavnostna akademija

• https://sobotainfo.com/novica/lokalno/foto-slavnostna-akademija-
gimnazije-murska-sobota-ste-bili-tam/515265

• Postavitev znaka GMS 100
• https://sobotainfo.com/novica/lokalno/100-let-gms-s-postavitvijo-

znaka-simbolicno-naznanili-jubilej/506368

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/foto-slavnostna-akademija-gimnazije-murska-sobota-ste-bili-tam/515265
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/100-let-gms-s-postavitvijo-znaka-simbolicno-naznanili-jubilej/506368


Slovenska tiskovna agencija
• S srečanjem generacij se končujejo slovesnosti ob 100-letnici 

soboške gimnazije, 26. 10. 2019
• https://www.sta.si/2691281/s-srecanjem-generacij-se-koncujejo-

slovesnosti-ob-100-letnici-soboske-gimnazije

https://www.sta.si/2691281/s-srecanjem-generacij-se-koncujejo-slovesnosti-ob-100-letnici-soboske-gimnazije


Radio Murski val

• Povedali so nam ...
• kratki intervjuji bivših gimnazijcev

• oddaja na radiu ob sredah ob 8:30

• objave na spletni strani šole: http://www.gim-ms.si/category/100-let-
gms/spomini-na-gimnazijska-leta/povedali-so-nam/

• Pogovor ob zaključku dogodkov
• ravnatelj Roman Činč

• mag. Tomi Bušinoski

• oddaja na radiu v ponedeljek, 23. decembra 2019

http://www.gim-ms.si/category/100-let-gms/spomini-na-gimnazijska-leta/povedali-so-nam/


Stopinje 2020

• Objava prispevka Štefana Trajbariča:
Zgodovinski preblisk ob 100-letnici soboške gimnazije

• Škofija Murska Sobota, december 2019



Sodelovanje v dogodkih 
ob 100-letnici Prekmurja
• XVIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev (30. marec 2019)

• Gimnazija Murska Sobota

• koncert MePZ Štefana Kovača Čas spreminja (5. april 2019)
• Gledališče Park Murska Sobota

• literarni natečaj: Spominska obeležja pripovedujejo
• Domoljubne in veteranske organizacije Pomurja

• Festival inovativnosti in ustvarjalnosti (6. junij 2019)
• Zavod RS za šolstvo



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Splošni dogodki 

maj do november 2019 Izdaja priložnostne znamke

18. oktober 2019 Slovesna akademija ob 100. obletnici ustanovitve 
Gimnazije Murska Sobota

november 2018 do oktober 
2019

Učiteljski pevski zbor GMS



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje jezikoslovja 

april 2019 Noč knjige (predstavitev jezikoslovnih in književnih 
projektov, obisk pisateljev, pesnikov

25. februar 2019 Dokumentarni film o bivšem dijaku Vladu Kreslinu 
Poj mi pesem

1. marec 2019 Jezikoslovno predavanje dr. Hotimirja Tivadarja o 
prekmurščini v preteklosti in danes

27. marec 2019 Kavarniški večer Poezija je … (v MIKK-u Murska 
Sobota)

junij 2019 Srečanje z vidnimi književniki, bivšimi dijaki 
Gimnazije Murska Sobota

november 2019 Literarni večer v MIKK-u



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje družboslovja 

28. februar 2019 Medgeneracijsko srečanje več generacij

15. april do 15. maj 2019 Zgodovinska razstava ob 100-letnici GMS v PIŠK

maj do september 2019 Zgodovinska razstava ob 100-letnici GMS v 
Gimnaziji Murska Sobota

september do oktober 2019 Zgodovinska razstava ob 100-letnici GMS v avli 
Gledališča Park

pomlad 2019 priprava raziskovalne naloge na temo šolstva oz. 
100. obletnice GMS

30. marec 2019 Državno tekmovanje v znanju zgodovine, v 
programu obeležitev 100 let priključitve Prekmurja 
in 100 let Gimnazije Murska Sobota



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje družboslovja 

9. maj 2019 Gledališko-glasbena predstava dijaka Maja 
Andrejča Poletiva na Luno

25. maj 2019 umetnostno-zgodovinski sprehod po mestu 
»Spoznajmo Soboto«

junij do avgust 2018
junij do avgust 2019

Sodelovanje na prireditvah Soboški dnevi in 
Soboško poletje – glasbeni dogodek z bivšimi dijaki

september 2019 Okrogla miza z vidnimi družboslovci, bivšimi dijaki 
Gimnazije Murska Sobota



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje naravoslovja 

julij 2018
julij 2019

Naravoslovni raziskovalni tabor

julij 2019 Noč pod zvezdami

28. do 30. avgust 2018
avgust 2019

Računalniški tabor

oktober 2018, 
maj 2019, oktober 2019

Delavnice z osnovnošolci

september 2018
september 2019

Projektni dan Bukovnica



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje umetnosti 

november 2018 do januar 2019 Likovni natečaj ob 100. obletnici GMS na temo 
Gradimo misleči svet

december 2018 Razstava dijakov GMS

marec 2019 Razstava izdelkov likovnega natečaja v MIKK-u 
Murska Sobota

15. april 2019 Srečanje z vidnimi kulturniki, bivšimi dijaki GMS na 
temo »Umetnost in resničnost« v PIŠK

15. do 30. april 2019 Razstava akademskih umetnikov, bivših dijakov 
GMS v PIŠK



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje umetnosti 

16. do 20. september 2019 Kiparska kolonija ob 100-letnici GMS

21. oktober do 6. november 
2019

Fotografska razstava: Ivo Borko, bivši dijak GMS v 
PIŠK

leto 2020 Razstava akademskih umetnikov, bivših dijakov 
GMS



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje športa 

april 2018 Mednarodni turnir v odbojki

maj 2018 Medgeneracijsko srečanje v odbojki

september 2018 Srečanje z vidnimi športniki in športnimi delavci, 
bivšimi dijaki GMS

september 2018 Fotografska razstava s športno tematiko

september/oktober 2018 Mednarodno srečanje dijakov GMS in gimnazij iz 
sosednjih držav



Realizacija načrtovanih dejavnosti

Področje športa 

februar 2019 Turnir v dvoranskem nogometu

maj 2019 Turnir v odbojki

januar 2020 Medgeneracijsko srečanje v košarki

marec 2020 Turnir v dvoranskem nogometu





Spremljajoče 
aktivnosti

• zbornik,
urednik dr. Marjan Kulčar

• spletna stran,
urednik: Romana Zver

• Spomini na gimnazijska leta
zapisi bivših gimnazijcev za spletno stran

• Povedali so nam ...
kratki intervjuji nekdanjih gimnazijcev



Spremljajoče 
aktivnosti

• objava prispevka v zborniku 
Šolska kronika – 28. Revija za zgodovino 
šolstva in vzgoje. Slovenski šolski muzej 2019.

• dopisnica, naklada 2100 dopisnic
pobudnik: dr. Jože Nemec, 
Pošta Slovenije, v prodaji 
od 27. 9. 2019 – 27. 9. 2020

• kreme za roke,
dijakinje GMS in Galex



Spletna stran ob 100-letnici GMS



Spletna stran ob 100-letnici GMS

• Zbornik ob 100-letnici
• zbornik objavljen v PDF-obliki

• Slavnostna akademija ob 100-letnici
• video posnetek celotne slavnostne akademije

• Dogodki ob 100-letnici GMS
• prispevki o dogodkih ob 100-letnici, objavljeni na osnovni strani GMS

• Vabila na dogodke
• vabila na dogodke ob 100-letnici GMS

• Spomini na gimnazijska leta
• prispevki bivših dijakov, zaposlenih, trenutnih dijakov o svojih doživljanjih v 

gimnaziji
• kratki intervjuji z bivšimi gimnazijci, Mihael Lebar
• oddaja na Murskem valu (ob sredah 8:30)



Mednarodno športno srečanje
• september 2018



Projektni dan
Bukovnica
• 29. september 2018

• Bukovniško jezero



GMS za en dan
• 4. oktober 2018

• Gimnazija Murska Sobota

• delavnice z osnovnošolci



IZUM 2018
• 20.-23. november 2018

• Center Maximus

• razstava 
in napoved 100-letnice GMS



Poj mi pesem
• 25. februar 2019

• Gledališče Park

• ogled dokumentarnega filma

• pogovor z Vladom Kreslinom



Medgeneracijsko
srečanje
• 28. februar 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• srečanje več generacij, 
dijakov GMS



Turnir v dvoranskem nogometu
• februar 2019



Jezikoslovno 
predavanje
• 1. marec 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• predavanje 
dr. Hotimirja Tivadarja:
Poimenovanje pokrajine 
Prekmurje in Prekmurščina



Likovna razstava
• 15. marec 2019

• MIKK

• udeleženci likovnega natečaja

• dijaki Gimnazije M. Sobota



Cafe Theater
• 27. marec 2019

• MIKK

• Poezija je ...

• kavarniški večer, prepredenost
poezije in glasbe



Naravoslovko
• 28. marec 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• naravoslovni kviz z učenci
osnovnih šol



Raziskovalna 
naloga
• 25. marec 2019

• ZOTKS, OŠ Franceta Prešerna 
Črenšovci

• Regijsko srečanje 
mladih raziskovalcev

• Maja Klement in Nina Bohnec: 
Sto generacij dijakov. Sto let 
znanja in tradicije. Sto let GMS.



Tekmovanje
• 30. marec 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• XVIII. državno tekmovanje 
v znanju zgodovine

• tema: 100 let priključitve 
Prekmurja in 100 let gimnazije
Murska Sobota



Umetnost 
in resničnost
• 15. april 2019

• PIŠK

• okrogla miza z umetniki, 
bivšimi dijaki: Tibor Frančič, 
Igor Banfi, Metod Žunec, 
Irena Jalšovec - Regina



Likovna razstava
• 15. april 2019

• PIŠK

• razstava akademskih 
umetnikov, 
bivših dijakov GMS



Zgodovinska 
razstava
• 15. april 2019

• PIŠK

• razstava o zgodovini GMS



Poletiva na Luno
• 9. maj 2019

• Gledališče Park M. Sobota

• musical dijakov GMS, 
avtor: Maj Andrejč



Delavnice z učenci
• 23. maj 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• delavnice z učenci 
osnovnih šol



Spoznajmo Soboto
• 25. maj 2019

• sprehod po mestu

• zgodovinski pregled 
skozi stavbe GMS



Razstava na šoli
• maj 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• premestitev zgodovinske 
razstave v šolo



Turnir v odbojki
• 31. maj 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• medgeneracijsko srečanje 
v odbojki

• 2 generaciji bivših dijakov 
in aktualna generacija



Srečanje 
s književniki
• 3. junij 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• srečanje z 
Brankom Pintaričem



Soboški dnevi
• 28. junij 2019

• grajsko dvorišče MS

• glasbeni nastopi 
bivših dijakov GMS



Tabor
• 2. do 5. julij 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• naravoslovni raziskovalni tabor za osnovnošolce



Noč pod zvezdami
• 3. julij 2019

• Gimnazija M. Sobota, Kmica

• predavanja in opazovanje 
neba



Računalniški tabor
• 28. do 30. avgust 2019

• Gimnazija Murska Sobota, 
Fakulteta za elektrotehniko

• poletna šola računalništva



Postavitev obeležja
• 16. september 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• znak ob 100-letnici GMS



Kiparska kolonija
• 16. do 20. september 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• kiparji so ustvarjali 
skulpture za GMS



Postavitev skulptur
• 10. oktober 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• postavitev skulptur pred šolo

• simboli: družboslovje, 
naravoslovje, šport, umetnost



Slavnostna 
akademija
• 18. oktober 2019

• Gledališče Park M. Sobota

• slavnostni govornik: 
Milan Kučan

• sodelujoči 
dijakinje in dijaki GMS

• priprava: Cvetka Jošar Matić,
Boža Ivanuša Trajbarič, 
Tomi Bušinoski



Delavnice z OŠ
• 4. oktober 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• delavnice za osnovnošolce



Fotografska 
razstava
• 21. oktober 2019

• PIŠK

• fotograf Ivan Borko



Srečanje generacij
• 26. oktober 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• ok. 650 udeležencev, 
bivših dijakov GMS



Literarni večer
• november 2019

• MIKK

• literarni večer



Medrazredni
koncert
• 23. december 2019

• Gimnazija Murska Sobota

• koncert z razstavo



Medgeneracijsko srečanje v košarki
• januar 2020



Zahvala

Hvala vsem članom ožje in širše delovne 
skupine za 100-letnico GMS, 

hvala vsem vodjem dejavnosti in aktivnosti,

hvala vsem učiteljem, ki so priskočili na 
pomoč,

hvala tajništvu za pomoč pri administrativnem 
in video-delu, ter tehničnem osebju GMS,

hvala vsem zunanjim sodelavcem.


