




P r i j a z n o  p o z d r a v l j e n i !

Murska Sobota je kljub mogočnim stoletnim hrastom in čudovitim starim 
zgradbam, ki pričajo o njeni bogati zgodovini, mlado in energično mesto. 

Hitra avtocestna povezava z osrednjo Slovenijo, rastoča industrijsko obrtna 
cona in uspešna podjetja, trgovska središča na obrobjih mesta, banke, 

zavarovalnice, razvojno – izobraževalne institucije ter nagel utrip mesta 
s pestro ponudbo kulturnih in družabnih dogodkov jo postavljajo ob rob 

primerljivim mestom širom Evrope.

Pa vendar je Murska Sobota drugačna. Tukaj se ljudje še zmeraj znamo 
ustaviti in si vzeti čas za drobne radosti življenja. Ohranili smo gostoljubno 
prekmursko dušo in še vsakdo, ki se je tu ustavil, je pripomnil, da se pri nas 

dobro počuti.

Vse tiste, ki naših krajev še ne poznate, prijazno vabim na obisk; zagotavljam 
vam, da boste v Murski Soboti preživeli lepe trenutke. Ti so namreč največja

dragocenost življenja.

Dobrodošli v srcu Pomurja. V prisrčno prekmurski Murski Soboti!

dr. Aleksander Jevšek, župan





Na stičišču poti
Murska Sobota leži v središču nižinskega dela Prekmurja. 
Območje je bilo zaradi bližine vode in lahke dostopnosti 
vedno zanimivo za poselitev. Prva znana cesta, ki je 
peljala tod mimo, je iz rimske dobe. Srednjeveški razvoj 
kraja je narekovala prometnica, ki je prek Gederovcev 
nemške dežele povezovala z Ogrsko. Danes leži ob 
pomembni avtocesti Lizbona–Kijev. Prvo železniško 
povezavo je dobila leta 1907 z Budimpešto, leta 1924  
pa tudi z Ljubljano. Iz Murske Sobote je skoraj enako 
daleč do petih evropskih prestolnic: Ljubljane, Dunaja, 
Bratislave, Budimpešte in Zagreba.

Murska Sobota je sedež najsevernejše slovenske mestne 
občine z 19.000 prebivalci, ki upravno povezuje mesto  
z okoliškimi kraji (Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, 
Markišavci, Nemčavci, Polana, Pušča, Rakičan, Satahovci  
in Veščica). Kot mesto se Murska Sobota prvič omenja 
leta 1366. Od srednjega veka je bila središče različnih 
upravnih in sodnih funkcij. Sredi 20. stoletja je pridobila 
več regionalnih institucij ter postala središče Pomurja, 
geografske in statistične regije, ki povezuje del slo
venskega panonskega prostora na obeh bregovih  
reke Mure – Prekmurje na levem in del Štajerske na 
desnem bregu.

Skozi zgodovino
Prve sledi poselitve na arheoloških najdiščih na  
južnem obrobju Murske Sobote segajo v čas okoli  
leta 4400 pr. n. št. V čas bakrene dobe okoli leta 3600 
pr. n. št. sodi najstarejše znano žgano grobišče v Sloveniji 
in največje iz tega obdobja v srednjeevropskem prostoru, 
odkrito blizu Kroga. Poselitev se je kontinuirano nada
ljevala v bronasti in železni dobi, o čemer pričajo ostanki 
objektov, zbiralnikov za vodo, peči in kurišč ter ostanki 
predmetov, ki kažejo na poljedelstvo, živinorejo, 
lončarstvo, tkalstvo in metalurško dejavnost. Na 
arheoloških najdiščih pri Murski Soboti so bile najdene 
sledi keltskih osvajanj, ki se najlepše kažejo v grobnih 
pridatkih moških in ženskih grobov. O času rimske 
zasedbe med 1. in 3. stoletjem nam pričajo rimski 
nagrobnik, grobovi s pridatki ter sledi zaselkov in  
rimske vile. Južno od Murske Sobote so bila odkrita 
nahajališča zgodnjeslovanske poselitve iz druge  
polovice 6. stoletja, v čas med 8. in 11. stoletjem pa  
sodijo slovanski skeletni grobovi s priloženimi lonci  
in drugimi osebnimi predmeti.

O srednjeveški podobi Murske Sobote vemo zelo malo. 
Prvo naselje je zraslo v bližini stolne in župne cerkev  
sv. Nikolaja, na lokaciji današnjega gradu pa naj bi se v  
13. stoletju razvil dvor, ki je bil sedež zemljišča Belmura. 
Vmes se je v naslednjih stoletjih razvilo današnje mesto, 
ki je imelo do konca 19. stoletja podobo podeželskega 
trga. Šele tedaj je kot okrajno središče začelo z novimi 
javnimi stavbami, bankami in meščanskimi hišami 
dobivati podobo mesta. Največjo rast je Murska Sobota 
doživela v drugi polovici 20. stoletja, ko je zaradi razvoja 
industrije privabljala nove prebivalce. Priseljenci so bili 
pretežno ljudje iz regije, ki sicer velja za območje 
največjega izseljevanja v Sloveniji.

V sodobnem času so bili deli okoliških vasi spremenjeni  
v primestna naselja, industrija, obrtni, trgovski, logistični 
in rekreacijski centri pa so obdali obrobje mesta, kamor 
so bile preseljene tudi bolnišnica in nekatere šole.

Območje Sobote je v 9. stoletju pripadalo slovanski 
kneževini Spodnji Panoniji, po frankovskomadžarskih 
vojnah pa je postalo območje madžarskega interesa.  
V okvir civilne uprave kraljevine Ogrske je bilo pritegnjeno  
v 12. stoletju kot del Železne županije. Med prvimi večjimi 
fevdalnimi lastniki zemljišča Belmura (Murska Sobota) so 
bili dolnjelendavski gospodje Haholdi in nato Amadéjci  
iz rodbine Gutkeled, ki so ga v začetku 14. stoletja združili 
z zemljiščem Lyndua (Gornja Lendava/Grad) v največjo 
fevdalno posest na območju današnjega Prekmurja.  
Leta 1365 je ta postala fevd rodbine Széchy, ki so Mursko 
Soboto leta 1476 oprostili plačevanja vseh bremen. Leta 
1687 so jo prodali Petru Szapáryju in rodbina Szapáry je 
ostala povezana z Mursko Soboto do leta 1930, ko se je na 
dražbi začela odprodaja celotnega njenega premoženja.

Po razpadu avstroogrske monarhije se je v nekaj  
mesecih zamenjalo več oblasti – med temi maja 1919  
tudi samostojna Murska republika, dokler ni avgusta  
1919 celotnega Prekmurja zasedla vojska tedanje 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Mursko Soboto 
so prišli slovenski uradniki in učitelji, ki so počasi vplivali 
tudi na spreminjanje njene kulturne podobe. V času druge 
svetovne vojne je bila ponovno pod madžarsko upravo, 
aprila 1945 pa so Mursko Soboto, skupaj z domačimi 
partizani, osvobodile enote Rdeče armade. Upravo je 
prevzela oblast tedanje socialistične Jugoslavije, dokler ni 
bila junija 1991 razglašena samostojna Slovenija. Mestna 
občina je kot del lokalne samouprave začela delovati leta 
1995. Na njenem čelu je neposredno voljeni župan, ki si 
pravico odločanja deli z izvoljenim mestnim svetom.

Sobivanje
Murska Sobota (Murazombata) se s tem imenom prvič 
omenja 16. julija 1348. 16. julij se zato praznuje kot 
občinski praznik. Domačini jo kličejo le Sóbota, ime  
pa naj bi izviralo iz slovanske oblike osebnega imena. 
Dodatek Murska gre povezati z imenom bližnje reke  
Mure. Na zemljevidu iz leta 1767 se Murska Sobota navaja 
s štirimi oblikami imena: MuraSzombat, Olsnitz, Ujnitz  
in Windish (slovenska) Sobota. Toliko različnih jezikovnih 
oblik imena kraja kaže na etnično sestavo njegovih 
prebivalcev, ki so bili tedaj slovanskega, madžarskega  
in germanskega porekla.

Prebivalci Murske Sobote in okoliških krajev so po svoji 
narodni opredelitvi danes pretežno Slovenci. Do začetka 
20. stoletja so bile tukaj močne madžarska, judovska in 
nemška skupnost, ki so pomembno oblikovale kulturno 
podobo mesta, vendar so v vrtincu zgodovinskih 
dogodkov skoraj izginile iz njegovega okolja. Pomemben 
delež prebivalstva tvorijo Romi, ki živijo strnjeno v 
največjem romskem naselju Püšča in imajo v Murski 
Soboti sedeže svojih organizacij.

Pokristjanjevanje poganskih naseljencev je v 9. stoletju 
potekalo iz Salzburga. Katoliška veroizpoved se je ohranila 
prek delovanja župnij (katoliški župniji sta Murska Sobota 
in Bakovci) in škofij v Györu, nato v Sombotelu in 
Mariboru, do ustanovitve samostojne škofije Murska 
Sobota leta 2006. Večina prebivalstva je v 17. stoletju 
sledila reformaciji, dokler ni zmagala protireformacija. 
Evangeličani so svojo župnijo ponovno dobili leta 1892,  
v Murski Soboti je od leta 1976 registrirana edina 
baptistična cerkev v Sloveniji, svoje moderno svetišče ima 
binkoštna cerkev, deluje pa tudi adventistična cerkev. 



Judje so se intenzivneje naseljevali v 19. stoletju in Murska 
Sobota je bila med svetovnima vojnama sedež slovenske 
judovske skupnosti in rabinata. Prekmurski Judje so bili 
aprila 1944 internirani v taborišče Auschwitz, od koder  
se jih je vrnilo le nekaj. Na prisotnost judovske populacije 
spominjajo ostanki judovskega pokopališča ter spominski 
obeležji na železniški postaji in na mestu sinagoge, 
zgrajene leta 1908 in porušene leta 1954.

Prebivalci Murske Sobote se kljub pretresom, ki so jih 
povzročili vojne in drugi konflikti, radi enačijo s svojim 
zavetnikom sv. Miklavžem in legendo o njegovi 
radodarnosti. Sv. Nikolaj je zavetnik stolnice, kjer si ga 
lahko ogledamo na oltarni sliki Matthiasa Schifferja iz  
leta 1792. Na dan sv. Nikolaja se v središču Murske Sobote 
odvija največji kramarski sejem in ena od njegovih 
svetniških legend je našla prostor v mestnem grbu. Tri 
mošnje zlata ali tri zlata jabolka, ki jih je podaril revnim 
dekletom, so na grbu tri pozicije sonca nad srebrno črto 
ravninskega mesta.

Kultura, znanje in šport
Murska Sobota je bila vedno kulturno središče okolice. 
Prvo registrirano društvo je bilo leta 1885 ustanovljeno 
Madžarsko izobraževalno društvo za Slovensko krajino. 
Med svetovnima vojnama oblikovana slovenska kulturna 
društva so po drugi vojni dejavnost strnila v Kulturno
umetniškem društvu Štefan Kovač. Gledališke, koncertne 
in plesne dogodke ter prireditveno dejavnost povezuje 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki ima 
sedež v Gledališču Park. Pomurski muzej Murska Sobota 
ima prostore v gradu, kjer hrani in predstavlja kulturno 
dediščino Pomurja. Na osnovah nekdanje ljudske knjižnice 
je bila ustanovljena Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota, ki hrani pomembne starejše pomurske 
tiske in deluje z več oddelki. Galerija Murska Sobota 
deluje kot muzej sodobne umetnosti in hrani zbirko 
sodobne likovne umetnosti Pomurja. Kulturni in 
izobraževalni program za mlade oblikuje Mladinski 
informativni in kulturni klub z različnimi prireditvami  
v gradu. V mestu izhaja osrednji regionalni časopis 
Vestnik, Murski val pa je ena od najbolj odmevnih  
lokalnih radijskih postaj.

Murska Sobota je večkrat omenjena v literaturi in je 
prizorišče dogajanja mnogih romanov ter priljubljen 
motiv fotografov in likovnih umetnikov. Je regionalno 
vozlišče, skozi katerega je šlo veliko umetnikov in 
ustvarjalcev, ki so bili rojeni tukaj in so pozneje kariere 
naredili drugje. Veliko je tudi takšnih, ki so bili rojeni 
drugje ter so si Mursko Soboto izbrali za okolje svojega 
bivanja, dela in najbolj dragocenega navdiha.

Prvi učitelj je v Murski Soboti deloval že v času 
reformacije, sicer pa se je v šolsko središče okolice razvila 
v začetku 20. stoletja. Poleg osnovnih šol je postopoma 
pridobila več srednjih šol različnih smeri in programov.  
V zadnjih letih je bilo vzpostavljenih nekaj visokošolskih 
programov, izobraževanje pa poteka tudi v okviru 
Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan in 
Ljudske univerze Murska Sobota. V mestu deluje osrednja 
glasbena šola.

Začetek organiziranega športnega udejstvovanja  
v Murski Soboti je povezan z ustanovitvijo telovadnega  
in ljudskoprosvetnega društva Sokol leta 1920. Različne 
športne organizacije danes povezuje Zavod za kulturo, 

turizem in šport Murska Sobota. Leta 1924 je bil 
ustanovljen športni klub Mura, katerega naslednik  
je nogometni klub, ki upravlja nogometni stadion  
v Fazaneriji. Občina je bodisi imela ali ima izjemne  
športnike v namiznem tenisu in judu; vrhunske športne 
uspehe so dosegli kajakaši in kanuisti, člani Brodarskega 
društva Krog oziroma Kajakkanu kluba Mura iz Kroga. 
Blizu Rakičana je Pomurski letalski center, ki ga upravlja 
Aeroklub Murska Sobota, znan po izobraževanju  
športnih letalcev in padalcev ter po organizaciji letalskih 
in balonarskih mitingov. V dvorcu Rakičan ima svoje 
prostore konjeniški center. V občini so številne 
gramoznice, ki so z bogatim fondom rib zanimive za 
ribiče, na južnem obrobju mesta pa je Soboško jezero  
z urejenimi površinami za kopalce in vodne športe, 
sprehajalnimi in kolesarskimi potmi ter največjim 
gibalnim parkom v tem delu Evrope.

Gospodarstvo
Murska Sobota se ponaša s svobodnimi sejemskimi 
pravicami iz leta 1479, današnji kramarski sejmi so  
vsak prvi ponedeljek v mesecu, ob njih pa sta še Trezino  
(10. oktober) in Miklošovo senje (6. december) poleg 
prodajnih zlasti turistična dogodka. Kot okrajno središče 
je bila Murska Sobota od srede 19. stoletja zanimivo  
okolje za trgovce in obrtnike. Prihod kapitala je 
spodbudil nastanek več bank in posojilnic, od leta 1900 
je delovala obrtna zbornica. Prvi industrijski obrat večjih 
razsežnosti je bila tovarna mesnih izdelkov, ki je leta 
1922 zrasla iz obrtne klavnice. Iz širokega povezanega 
okolja razvejane živilskopredelovalne industrije in 
kmetijskega zadružništva je zrasla današnja Skupina 
Panvita, ki združuje številne proizvodne obrate v regiji  
z mrežo lastnih trgovin. Tradicija Pomurskih mlekarn  
s predelavo mleka in izdelavo mlečnih izdelkov sega  
v leto 1945. Na podobo mesta je enako kot na celotno 
regijo močno vplival razvoj tovarne konfekcije Mura,  
ki je nastala iz dveh predvojnih šiviljskih obratov.  
Toda veliki industrijski sistemi z več tisoč zaposlenimi 
priučenimi delavci niso preživeli kapitalistične 
konkurence. Obstali so se povezali v nove poslovne 
skupine ali pa so se ob njih razvili novi obrati. V Murski 
Soboti danes delujejo panoge, ki uporabljajo 
najsodobnejše tehnologije ter proizvajajo kakovostne 
izdelke, s katerimi dosegajo najvišjo dodano vrednost. 
Najmočnejša podjetja, ki ustvarjajo gospodarski razvoj 
Murske Sobote, delujejo v nosilnih panogah: kovin sko
predelovalni, živilskopredelovalni, tekstilnopredelovalni, 
gradbeništvu, prometu, logistiki in trgovini. V Murski 
Soboti deluje tretjina vseh gospodarskih družb v regiji,  
ki zaposlujejo dobro tretjino vseh zaposlenih ter 
ustvarijo več kot 40 odstotkov vseh prihodkov  
pomurske regije. Murska Sobota je gospodarsko  
središče severovzhodne Slovenije in mesto z rastočim 
gospodarstvom in velikim gospodarskim  
potencialom.

Murska Sobota je središče turističnega okolja  
naravnih termalnih zdravilišč, mestno kopališče, hoteli, 
restavracije ter kavarne v mestu in okolici pa ponujajo 
bogato paleto storitev – od bazenov, velnesa in senčnih 
teras do tradicionalne in mednarodne kulinarike. Več 
dobrih gostiln in restavracij je tudi v okolici Murske 
Sobote. Na kulinarični tradiciji se je oblikovala blagovna 
znamka prehrambnih izdelkov Diši po Prekmurju.



V mestu
Grad Murska Sobota je najstarejša profana stavba v 
mestu. V svoji renesančni zasnovi izvira iz 16. stoletja, 
sedanja podoba pa kaže v pretežni meri vse pomembne 
prezidave iz 18. stoletja, ko so dvoriščne trakte obzidali  
z arkadami, na novo razčlenili fasade, dozidali grajsko 
kapelo in naročili izvedbo poslikanega salona v prvem 
nadstropju. V 18. stoletje sodi tudi vzhodni portal z 
atlantoma na okroglih stebrih, ki nosita balustradni 
balkon. Srednjeveški grad iz 13. stoletja se je verjetno 
nahajal na istem mestu. Od srede 14. do druge polovice 
17. stoletja je bil v lasti rodbine Széchy, nato pa do  
20. stoletja v lasti rodbine Szapáry. Člani slednje so dali 
zasaditi angleški park, ki se danes kot mestni park 
razprostira na 9,5 ha površine in velja za enega najlepše 
ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji. Nekdanja baročna 
grajska kapela je bila opremljena s slikami, katerih avtor 
je Sandi Červek, in spremenjena v občinski prostor za 
civilne poroke. V gradu ima prostore Pomurski muzej 
Murska Sobota s stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri, 
prostori za občasne razstave in muzejsko trgovino. Tu  
so še Mladinski informativni in kulturni klub s kavarno, 
sedež sklada za ljubiteljsko dejavnost in večnamenska 
dvorana.

Severno pročelje gradu z renesančnim portalom gleda  
na glavni dovoz, vzhodno pa se navezuje na Trubarjev 
drevored, ki se z drevoredom Martina Luthra stika s 
pročeljem evangeličanske cerkve. Evangeličanska cerkev 
je bila zgrajena v neogotskem slogu v obdobju med 
letoma 1907 in 1910 po načrtih Ernöja Gereya. 
Dopolnjujeta jo dve stranski enonadstropni stavbi s 
poudarjenima vogaloma. Okenska rozeta nad glavnim 
vhodom se ponovi v oltarnem delu s podobo Martina 
Luthra. Rebrast strop v notranjosti nosijo stebri, na 
katerih stojijo tudi oba stranska balkona vzdolž ladje  
in orgelska galerija nad glavnim vhodom. Avtor oltarne 
slike Snemanje s križa je Jenö Bory.

Poleg 19 kamnitih litopunktur Marka Pogačnika na 
območju celotnega parka so ob drevoredu še spomenik 
prvim prekmurskim pisateljem Ferija Novaka, doprsni kip 
Primoža Trubarja, delo Draga Tršarja, in spomenik v drugi 
svetovni vojni padlim učiteljem. V mestnem parku je tudi 
otroško igrišče, kakovost zelenih površin pa dopolnjuje 
Fazanerija, ki se kot ostanek nekdanjega gozda razpro
stira na severozahodu mesta. Po zelenih površinah mesta 
vodi zelena pot.

Župna in stolna cerkev sv. Nikolaja se prvič omenja leta 
1297. Poznoromansko cerkveno jedro izvira s konca  
13. stoletja. V drugi polovici 14. stoletja so ga prezidali  
v rebrasto obokan gotski prezbiterij s kamnoseškimi 
elementi in poslikavami. Starejša plast poslikav naj bi 
nastala še pred sredino 14. stoletja, mlajša pa okoli leta 
1370. Na obočnih poljih pod zvonikom je slikarije konec 
18. stoletja zasnoval graški slikar Matthias Schiffer, leta 
2003 pa je prezbiterij dobil še slikana okna Franca 
Mesariča. Po več prezidavah je bila cerkev v letih od 1910 
do 1912 temeljito prezidana po načrtih Ladislava Takača. 
Ta je ohranil jedro stare cerkve, ki ga je povezal z novo 
triladijsko baziliko in prečno ladjo. Nad jedrom starega  
se dviguje mogočen zvonik, cerkev pa krasita pročelje  
s kompozicijo niš s Szapáryjevim grbom ter polkrožno 
zarisan glavni vhod v cerkev s stiliziranim cvetličnim 
vencem. Poleg oltarne slike zavetnika cerkve notranjost 
dopolnjujejo Kregarjevi in Bizovičarjevi vitraži.

Ladislav Takač je v Mursko Soboto prinesel duh secesije 
in poleg župne cerkve zasnoval še tri profane stavbe.  
Na Slovenski ulici izstopata vogalna stavba s svojim 
polkrožnim pomolom in ornamentiranimi zidnimi polji 
ter nekdanja Hranilnica Južne železne županije iz leta 
1907, ki velja za najlepšo secesijsko stavbo, katere 
vogalni del poudarjata eleganten dvostopenjski strešni 
stolpič in polkrožen kamniti balkon. Vodilni 
ornamentalni motiv so čebele in stilizirani cvetovi 
vrtnice. V hiši je danes Hranilnica prekmurskih dobrot,  
ki povezuje osrednjo turističnoinformacijsko pisarno  
s prodajo spominkov in rokodelskih izdelkov ter 
pokuševalnico s prodajalno izvirnih prekmurskih 
gastronomskih pridelkov. Program je del kompleksne 
dejavnosti Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota, ki skrbi tudi za zunanje prireditve na Slovenski 
ulici in na dvorišču hranilnice, ki potekajo skozi vse  
leto ter imajo kulturni, turistični, promocijski in  
družabni značaj.

V mestu se je ohranilo le nekaj stavb, zgrajenih  
konec 19. in v začetku 20. stoletja. Med temi izstopa 
enonadstropna vogalna stavba nekdanjega hotela 
Dobraj in sedanje restavracije Zvezda, ki se z glavno 
fasadno osjo odpira na Trg zmage in je bila zgrajena  
leta 1909. Krasijo jo razgibana fasada z rastlinskimi in 
obraznimi motivi ter nadstrešna čela s tridelnimi 
okroglimi okenskimi odprtinami. Z balkona hiše je 
Vilmoš Tkalec leta 1919 razglasil samostojno Mursko 
republiko, o gostih hotela je leta 1924 pisal Fran Sušnik, 
je pa tudi prizorišče dogajanja romana Biljard v Dobrayu 
Dušana Šarotarja iz leta 2007.

Urbanizem in arhitekturo mesta je v obdobju od 
tridesetih do petdesetih let 20. stoletja zaznamoval  
Feri Novak, ki je v duhu funkcionalizma in modernizma 
projektiral kopališče, nekdanji Delavski dom, danes 
sedež mestne občine, zasebne vile, stanovanjske bloke 
ter več drugih javnih stavb in spomenikov. Med slednjimi 
izstopata spomenika žrtvam druge svetovne vojne na 
mestnem pokopališču. Ulica Štefana Kovača se s stavbo 
osnovne šole, gledališčem, izvirno zasnovanem leta 1951 
za potrebe kina, in skupino značilnih pravokotnih 
stanovanjskih blokov iz leta 1956 ohranja kot najbolj 
avtohtono modernistično okolje mesta. V to je bil leta 
1953 umeščen spomenik narodnemu heroju Štefanu 
Kovaču, edino kiparsko delo karikaturista in ilustratorja 
Mikija Mustra. Na zelene površine pred Novakovimi bloki 
so bile leta 2017 postavljene plastike sodobnih 
slovenskih kiparjev iz nekdanjega Murinega parka 
skulptur. To so dela Dušana Tršarja, Janeza Lenassija, 
Janeza Boljke, Petra Černeta in Slavka Tihca. Skulptura 
Toneta Demšarja iz iste zbirke se nahaja v avli gledališča, 
celoten kompleks pa dopolnjuje kompozicija Ladislava 
Danča iz leta 1963 na fasadi stavbe Pošte in Telekoma 
Slovenije. Feri Novak je del nekdanjega grajskega parka 
in glavnega trga spremenil v osrednji mestni trg z 
organizirano parkovno površino, sredi katere se dviguje 
mogočni Spomenik zmage. Ta z obeliskom in dvema 
topovoma dominira nad trgom in je daleč najbolj 
prepoznaven simbol mesta. Svečano je bil odprt ob 
prisotnosti predstavnikov zmagovalnih zavezniških 
držav in vojska leta 1945. Služil naj bi kot grobnica 
vojakom Rdeče armade, ki so padli v Prekmurju, ki pa so 
jih pokopali na pokopališču. Zgrajen je bil po načrtih 
sovjetskega vojnega inženirja Vladimirja Arončika, 
avtorja kipov – sovjetskega in jugoslovanskega vojaka – 
pa sta Boris in Zdenko Kalin.



Nekaj Takačeve in Novakove podobe mesta smo z 
nedomišljeno prenovo nepovratno okrnili, kakšnemu 
objektu pa smo z modernizacijo in novo vsebino tudi kaj 
dodali. V arhitekturnem smislu je središče Murske Sobote  
v 21. stoletje popeljal Edo Jalšovec, saj je po njegovih 
načrtih bila leta 1998 dograjena dominantna svetlo modra 
poslovnostanovanjska stavba Šavel centra, ki je neena ko
merno umeščena v linijo dveh ulic. Z igro linij, materialov  
in barv so prišle v mesto stavbe, ki jih je projektiral Andrej 
Kalamar, medtem ko se klasičnim kolonadam nekdanjih 
svetišč priklanja Iztok Zrinski.

V okolici
Expano je sodoben objekt raznoterih vsebin, ki je bil leta 
2018 postavljen ob Soboškem jezeru. Stoji na prostoru,  
kjer nam številni arheološki dokazi pričajo o prvih pr ebi  
valcih Murske Sobote in kjer ob avtocestni navezavi raste 
urbani zirano doživljajsko območje različnih športov. Expano 
je turistično, kulturno in informativno središče za spoznava
nje in doživetje Pomurja. V njem se predstavljajo pomurski 
ponudniki turističnih storitev, gostilnica daje obiskovalcem 
prvo priložnost, da spoznajo okuse kulina ričnih dobrot in  
vin lokalnih pridelovalcev. Tukaj je prostor, ki je namenjen  
izobraževanju ter spodbujanju inovacij in ustvarjalnosti, 
obenem pa točka, kjer se pomursko gospodarstvo povezuje 
s svetom ter predstavlja svoje naložbene in poslovne prilo
žnosti. Stalna razstava vodi obiskovalce z digitalnimi 
tehnolo gijami skozi naravo in čas pokrajine. Virtualni polet  
z balonom na koncu ponudi pogled na pokrajino iz zraka: 
barvno, megličasto, razgibano, otožno, sončno … takšno, 
kot je življenje Pomurja na obeh bregovih reke Mure.

Dvorec Rakičan je bil zgrajen na mestu utrjene postojanke  
iz 15. stoletja. Fevdalna rodbina Batthyány ga je dala v času 
turške nevarnosti dodatno utrditi, v 18. stoletju pa so ga 
prezidali po baročnem okusu. Nastal je podeželski dvorec  
z velikim notranjim dvoriščem, ki ga oklepajo štirje trakti, 
med katerimi izstopa osrednje, enonadstropno bivanjsko 
poslopje. Stolpa na vogalih sta dvonadstropna in 
zamejujeta pročelje z reprezentančnim vhodnim delom,  
ki gleda proti parku. Forma tega se ponovi na dvoriščni 
strani, kjer poslopje podpirajo zidane arkade. Poseben 
stavbni okras je še renesančni portal, ki omogoča dostop  
na dvorišče s cestne strani. Dvorec ima urejen angleški  
park s kapelo, izvorno zgrajeno leta 1880. V dvorcu deluje 
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, ki 
ponuja različne programe in storitve izobraževalnega, 
kulturnega in turističnega značaja.

Reka Mura je s svojimi naplavinami oblikovala ravninsko 
območje južno od Murske Sobote. Mura je reka, s katero  
so ljudje, ki živijo ob njenih bregovih, izjemno čustveno 
povezani. Skozi zgodovino je nenehno spreminjala svoj  
tok in ustvarila mnoge mrtvice, ki so v domišljijo zbujale 
rečne vile in druga mitska bitja, dajale navdih pesnikom in 
slikarjem, danes pa so še vedno prostor redkih rastlin skih  
in živalskih vrst. Ljudje zaradi poplav nikoli niso naselili 
njenega obrežja, so pa zato gradili brodove in mostove. 
Brod še vedno vozi pri Krogu ter povezuje Prekmurje in 
Štajersko. Struga reke Mure je bila regulirana, tok je postal 
hiter, reka pa danes teče po večinoma umetnem koritu.  
Ob Muri so urejene sprehajalne poti, na voljo so prostori  
za piknike, organizirajo se spusti po reki, celotna občina  
pa je izhodišče številnih kolesarskih poti, ki vodijo  
v naravo: k Muri, do ravninskih vasi Ravenskega in 
Dolinskega ali pa na obronke Goričkega.
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MURSKA SOBOTA

DUNAJ 
240 km

BUDIMPEŠTA 
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574 km
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BENETKE
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GRADEC
100 km
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www.expano.siwww.visitmurskasobota.si

Informacije

Mestna občina  
Murska Sobota  
Kardoševa ulica 2 
www.murskasobota.si

Pokrajinski muzej  
Murska Sobota 
Trubarjev drevored 4 
www.pomurskimuzej.si

Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota 
Zvezna ulica 10 
www.ms.sik.si

Galerija Murska Sobota 
Kocljeva ulica 7  
www.galerijams.si 

MIKK Murska Sobota 
Trubarjev drevored 4 
www.mikk.si

Zavod za kulturo, turizem  
in šport Murska Sobota 
Ulica Štefana Kovača 30  
www.zktsms.si

TIC Murska Sobota 
Slovenska ulica 41  
www.visitmurskasobota.si

Regijski TIC - Expano 
Bakovska ulica 41  
www.visitmurskasobota.si

Gledališče Park 
Ulica Štefana Kovača 30  
www.zktsms.si

GOSPODARSKA  
ZDRUŽENJA

Pomurska  
gospodarska zbornica  
Lendavska ulica 5a 
www.pgz.si

Območna obrtno- 
podjetniška zbornica  
Murska Sobota 
Lendavska ulica 33  
www.oozms.si

Razvojni center  
Murska Sobota  
Kardoševa ulica 2  
www.rcms.si

PRENOČIŠČA

Hotel DIANA  
Slovenska ulica 52  
www.hoteldiana.si

Hotel ZVEZDA  
Trg zmage 8  
www.hotelzvezda.si

Lovenjakov dvor -  
Hotel ŠTRK 
Polana 40  
www.lovenjakovdvor.si

CŠOD Murska Sobota  
Tomšičeva ulica 15  
www.csod.si

RIS Dvorec Rakičan 
Lendavska ulica 28, Rakičan  
www.risdr.si

Motel ČARDA  
Nemčavci 39 c  
www.motelcarda.si

Penzion LETALIŠČE  
Muzge 2, Rakičan  
www.penzionletalisce.si

Prenočišče CIPOT  
Obrtna ulica 28  
www.murskatransport.com

Splošni podatki o Mestni 
občini Murska Sobota

Število prebivalcev: 18.734  
Površina: 64,44 km2  
Nadmorska višina: 190 m  
Povprečno število sončnih ur: 
1660 na leto

Partnerska in pobratena 
mesta Murske Sobote

Ingolstadt, Nemčija, od 1979  
Paraćin, Srbija, od 1979  
Bethlehem, Pennsylvanija, 
ZDA, od 1996  
Podstrana, Hrvaška, od 2000  
Turnov, Češka, od 2005  
Körmend, Madžarska, od 2012

Prireditve v Murski Soboti

februar  
PUSTOVANJE  
v mestnem središču  
in v mestnem parku

april  
POMLADNI SEJEM  
v mestnem središču,  
kramarski in rokodelski sejem

DOŽIVI POMURJE  
OB SOBOŠKEM JEZERU  
ob Expanu

maj-september  
SOČNA VILICA  
v mestnem središču 

junij  
DRUŽINSKI PIKNIK  
v mestnem parku

FESTIVAL SOBOŠKI DNEVI  
v mestnem parku, kulturno 
zabavni festival

POLETNA MUZEJSKA NOČ  
Pomurski muzej Murska 
Sobota

SLADKO PREKMURJE  
sladki festival, na Drevoredu 
Martina Luthra

julij-avgust  
SPREHOD OB GLASBI  
v mestnem parku, sobote  
v juliju in avgustu 

SOBOŠKO POLETJE  
na Trgu kulture, koncerti 
ob petkih zvečer in sobotni 
dopoldnevi z otroškim 
programom

SKRITO DVORIŠČE  
za Hranilnico prekmurskih 
dobrot, koncerti ob sobotah 
zvečer

TRADICIONALNO VLEČENJE 
VRVI MED PREKMURCI  
IN PRLEKI  
druga nedelja v juliju,  
Brod na Muri v Krogu

september  
FRONTA, mednarodni festival 
sodobnega plesa

FESTIVAL PREKMURSKE 
ŠUNKE IN GIBANICE  
grajsko dvorišče

oktober  
TREZINO SENJE  
v mestnem središču,  
kramarski in rokodelski sejem

PLES – NOČ ČAROVNIC  
dvorec Rakičan, srednjeveško 
in čarovniško obarvan 
program, glasbeni nastopi

november  
MARTINOVANJE  
v mestnem središču

december  
MIKLOŠOVO SENJE  
v mestnem središču,  
kramarski in rokodelski sejem 

PRAZNIČNI DECEMBER  
v mestnem središču,  
božičnonovoletni sejem

SILVESTROVANJE  
v mestnem središču

LJUBLJANA
179 km






