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= Aktualno v Pomurju =
Novinarska konferenca "Dolinska kanalizacija"
Občina Velika Polana je ob potoku Črnec pripravila novinarsko konferenco, na kateri so
predstavili skupino projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodnju reke Mure – Dolinska kanalizacija«. V
skupino projektov spada tudi podprojekt »Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana«, v
okviru katerega urejajo odvajanje in čiščenje fekalnih vod na območju celotne občine Velika
Polana.
Poglavitni namen projekta Dolinska kanalizacija je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko
odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi. Fekalne vode so speljane v individualne greznice, ki so po večini izdelane nevodotesno in
pretočno z iztoki v obcestne ali druge jarke, kar povzroča težave s smradom, nevarnostjo
bakterijskih okužb in ponekod zaradi visoke talne vode tudi nevarnost neposredne onesnaženosti
podtalnice. Iztoki so pogosto speljani v vodotoke, ki so zaradi tega onesnaženi.
Izvedba investicij skupine projektov bo imela neposreden pozitivni vpliv in indirektne učinke na
kakovost pitne vode in s tem tudi zdravje ljudi, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko
vrednost ter tako tudi vrednost nepremičnin.
Borut Bojnec

Festival ZBÜJDI SE
V Soboto 31.7. 2010 se je v Murski Soboti pričel festival Zbüjdi se.
Festival, ki je namenjen mladim in ki spodbuja kreativnost ter ustvarjalnost je zagotovo v Murski
Soboti dobrodošel. Tovrstni festival pripravlja društvo za krepitev socialnega dela. Projekt traja cel
teden.
Sam festival je za mlade primeren saj ne povzroča finačnega bremena za udeležence. Preverili smo
kaj se dogaja na delavnicah.
Borut Andrejek

100 let Marije Sukič
Zgodbe, ki nam jih piše življenje so pogosto zelo pestre in zanimive. Ogromno takih zgodb in
izkušenj lahko pripoveduje nekdo, ki je prestal mnoge težave in skrbi. Marija Sukič
slavljenka 100 rojstnega dne, ki danes živi v Dankovcih 27. Življenje jo je naučilo kako je
potrebno živeti.
Rojena je bila v družini s tremi sestrami in petimi bratimi. Ob dopoljenem 16. letu je morala dom
zapustiti in odditi na sezonsko delo v francijo. Poroči se 1949 z možem Štefanom. Zakonski par je
trajal 16 let, nakar mož umre. Imela sta sina, ki še danes skrbno skrbi za svojo mamo. Kot pravi
Marija, je zelo ponosna na sina in na snaho, ki pomaga v kuhinji in opravlja večino dela.
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Marija je pri svojih 57 letih igubila vid. Vendar ji to ni vzelo moči saj kot sama pravi – Vse moraš
vzeti za dobro. Danes jo pogosto obiščejo sosednje, sorodniki, znanci in prijatelji. Zelo se razveseli
svojih dveh vnukov. Vsak dan si pa vedno najde kakšno zaposlitev, da ji dan mine hitreje.
Borut Andrejek

Srečanje upokojencev Pomurja
V življenju prestopamo med različnimi obdobji. Vsepovsod se naše življenje krepi z novimi
izkušnjami ter znanji. Svoje izkušnje in znanje so pa letos na 8. srečanju upokojencev delili
člani upokojenskih društev Pomurja. Tovrstno srečanje je pripravila Pomurska pokrajinska
zveza društev upokojencev Pomurja, katero srečanje je potekalo v termah 3000 Moravskih
Toplicah. Več o tem nam je spregovoril predsednik Mirko Lebarič.
Na slovesnosti z bogatim kulturnim programom se je zbralo okrog dva tisoč udeležencev, ki so z
velikim zanimanjem prisluhnili slavnostnemu nagovoru predsednice Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) dr. Mateje Kožuh Novak. S pogostim ploskanjem so odločno podprli aktivnosti
vodstva v Ljubljani. Predsednico zveze društev upokojencev smo med drugim povprašali kako se
počuti v Prekmurju.
Borut Andrejek

54. PRAZNIK OBČINE LJUTOMER.
V občini Ljutomer praznujejo že kar 54. občinski praznik. V ta namen so pripravili mnoge
zanimive prireditve, glavna prireditev pa bo v soboto 7. avgusta v Hotelu Bioterme v
Moravcih. Praznovanje se je že začelo, saj so v praznovanje vključili tudi festival filma in
vina, ki se je že zaključil.
Občina obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega
oboda tako, da sta v občini dva geografsko in gospodarsko povsem različna predela. Občina
Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994. Občina šteje 12.275 prebivalcev in se razprostira na 107
km2. V občini imajo 4 osnovne šole z 1167 učenci, srednjo šolo - gimnazijo, katero obiskuje 620
dijakov, glasbeno šolo z 240 učenci ter vrtce, v katere je vključeno 397 otrok.
Župan občine Franc Jurša, je na novinarski konferenci predstavil program prireditev ob 54.
prazniku Občine Ljutomer.
Osrednja prireditev, slavnostna seja občinskega sveta, bo v soboto 7. avgusta ob 12 uri v Hotelu
Bioterme v Moravcih v Slovenskih goricah. Slavnostni gost na seji bo minister Službe Vlade RS
Henrik Gjerkeš. Na seji bodo podelili tudi priznanja in nagrade in sicer občinsko priznanje z
nagrado bo prejel Dragotin Kunčič za delo na gospodarskem področju, pisno priznanje bo prejela
Judo sekcija TVD Partizan iz Ljutomera, posebno priznanje pa bo s strani župana prejel direktor
družbe SEGRAP iz Ljutomera in lastnik Bioterm, za dosežke na področju turizma.
Pred slavnostno sejo bo otvoritev novega stanovanjskega objekta in komunalne infrastrukture v
stanovanjski soseski S-3 v Ljutomeru, ob 15.30 pa bo še otvoritev ceste, ki so jo obnovili (od
Ljutomer do Drakovec). V nedeljo 8. avgusta ob 14. uri pa bodo v Ljutomeru organizirali Kasaški
derbi, na katerem bo 7 dirk.
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V petek 13. avgusta pa bo Taborski tek in pohod v Ljutomeru. V soboto 14. avgusta pa bo 26.
Prleški sejem po celem Lotmerku.
Borut Andrejek

Drag Race
V Murski Soboti so letos zopet pripravili tekmovanje v drag race.
Tekmovanje je bilo v organizaciji Street race team – a Murska Sobota. Gre za tekmovane
avtomobilov, ki tekmujejo v pospeševanju od nič, na 402 metrih. Običajno tekmovalci svoje
avtomobile rahlo pripravijo za takšno tekmovanja, kajti pomembna je velikost in oprijem ter sama
temperatura pnevmatike, moč motorja in tako naprej. Tekmovalec vozi naravnost in pospešuje, kar
pomeni da od njega zahteva zbranost prim samem prestavljanju. Na 402 metrih proge je majhna
napaka lahko zelo usodna, saj tekmovalci prevozijo to razdaljo v manj kot 12. sekundah. Povprečne
hitrosti so vse okrog 165 kilometrov na uro.
Pre velikim številom ljudi je na koncu najhitrejši čas dosegel Tomaž Zelenik, ki je s svojim WV
Golfom dolžino 402 metrov prevozil v pičlih 11,1 sekunde. Med domačimi vozniki se je najboljše
odrezal Igor Kovačič, ki je z Opel Corso Turbo dosegel drugo mesto. Na letošnjem tekmovanju smo
bili priča različnim vozilom in tekmovalcem iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije ter Madžarske.
Seveda v Street race team Murska Sobota razmišljajo v naprej.
Borut Andrejek

AGRA
Letos bo tako kot že 48. krat potekal mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA.
Organizatorji obljubljajo da, bo tudi letošnji zelo pester in bogat.
48. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA bo v Gornji Radgoni, na stičišču štirih držav, sicer
za en dan krajši, potekal od sobote 21. avgusta do četrtka 26. avgusta 2010. Z 1690 razstavljalci iz
25-ih držav in s pričakovanimi več kot 130.000 obiskovalci bo največji sejem kmetijstva in
prehrane v tem delu Evrope. Sejem AGRA bo letos dopolnjeval sejem 17. mednarodni sejem
embalaže, tehnike pakiranja in logistike sejem INPAK. Ob skrbi sejma Agra za ohranjanje narave in
zdravja ljudi, bo tudi INPAK namenil temeljni poudarek trajnostnim vidikom embalaže ter aktivni –
pametni embalaži.
Borut Andrejek

Novi prometni pridobitvi v Murski Soboti
Na Lendavski ulici v Murski Soboti so odprli podvoz in krožišče. To je prvo dvopasovno
krožišče v Murski Soboti oziroma v tem delu Pomurja.
V mestu Murska Sobota smo priča velikemu prometnemu razvoju. Govorimo o krožnem prometu,
ki je bil pred kratkim odprt na Lendavski ulici. Vsekakor je to velika pridobitev k večji pretočnosti
in urejenosti prometnega režima skozi Mursko Soboto.
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Verjetno se nekateri še spomnijo, kako je potekal promet skozi Mursko Soboto včasih. Takrat je bil
v Murski Soboti le en semafor in sicer pri Zvezdi. Toda promet se razvija, danes je v Murski Soboti
semafor skoraj v vsakem križišču.
Za pridobitev vozniškega izpita je potrebno opraviti tako teoretičen kot tudi praktičen preizkus.
Danes je za praktičen preizkus potrebno opraviti tudi vožnjo v dvopasovnem krožišču, med tem, ko
nekdaj takših pogojev ni bilo.
Iz meseca v mesec se pravila in cestno prometni predpisi ter ravnanje udeležencev cestnega prometa
spreminjajo, zato je potrebno pozorno spremeljati dogajanje v cestnem prometu. vedno več
pozornosti je potrebno posvečati drugim udeležencem v prometu.
Borut Andrejek

Praznik traminca in dvig klopotca
Pri prvi okroglo zgrajeni vinski kleti na Kapeli so pripravili zelo pester program. Med drugim
je potekala uradna otvoritev Praznika traminec in dvig klopotca.
Praznik traminca in dvig klopotca so minulo nedeljo obeležili v osrčju Kapelskih goric, kjer se
ponašajo s prvo okroglo zgrajeno kletjo v Sloveniji. Glavna organizatorja sta Društvo
vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela in Turistično društvo Klopotec Kapela. Program prvega
praznika, za katerega si vsi želimo, da bi postal tradicionalen, je na kratko predstavil župan občine
Radenci Mihael Petek.
Kapelske gorice so del vinorodnega okoliša Radgonsko-kapelskih goric. Tu so se udomačile skoraj
vse bele sorte, od rdečih pa najbolj modri pinot in modra frankinja. V družbi Kapela že od leta 1921
ustvarjajo vrhunska vina, zato je družba tudi eden od organizatorjev te premierne prireditve. Vsi se
strinjamo, da je lepo urejen vinograd in primerno negovana trta osnovni pogoj za dobro vinsko
letino. K promociji in prodaji najžlahtnejših sort vina pa bolj kot ne lahko prispeva tudi država z
ugodnim spodbujanjem gospodarstva. Po besedah predstavnika evropskega reda vitezev vina s
sedežem v avstrijskem Eisenstadtu, je vino najčistejša pijača. Evropski red vitezev vina deluje v 29
deželah Evrope in šteje okrog 5000 pripadnikov. Njegova naloga je, da neguje plemenito vino, ga
časti in promovira, ter pospešuje prijateljstvo med ljudmi. Najvišje redovno odličje za njun
prispevek popularizaciji vinske trte in vina sta prejela župan Maribora in gospodar najstarejše trte
na svetu Franc Kangler in pripadnik reda in univerzitetni profesor dr. Miran F. Kenda.
Kot je omenil povezovalec uradnega programa, je bilo na prireditvi zadovoljeno tudi lepoti. O
tramincu in lepoti sta spregovorili tudi vinska kraljica Radgonsko-kapelskih goric in 14. vinska
kraljica Slovenije. Ocenjevanje vin ni bilo lahko. Vseeno pa je morala komisija to težko delo
opraviti. Prvaki po skupinah so bili: traminec Kapela letnik 2008, traminec Davida Belaka,
Kolmaničev traminec in Medveškov traminec. Najboljši so se uvrstili v finale, kjer je bil
zmagovalec David Belak. Med vini posebne kakovosti predikati, ki so bili razdeljeni v dve skupini
sta zmagala traminec Kapela letnik 2008, v dugi skupini pa Vlado Kupljen, ki je bil tudi končni
zmagovalec. Za konec so še 15-ič postavili klopotec pri »Preši«.
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Popotnicu prazniku traminca pa sklenimo s pesmijo Barbike Žunič: "Traminec, božanski dar
narave, zlato obarvan od sonca in z roko človeško objet".
Bojana Harkai

Otvoritev oskrbovanih stanovanj v MS
Pred 15 meseci so v Murski Soboti na Ulici Staneta Rozmana položili temeljni kamen za nov
objekt. V tem času je Murska Sobota postala bogatejša za 21 najemnih stanovanj za
upokojence, kjer bo poskrbljeno za 24-urno zdravstveno in socialno oskrbo.
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bil investitor, ki ima že
sklenjene pogodbe z 18 stanovalci.
Pred sprehodom po novih prostorih sta objekt blagoslovila stolni župnik župnije M. Sobota
Tomislav Šantak in evangeličanski pastor mag. Leon Novak. Stanovanja so opremljena s kuhinjo,
kopalnicami in sanitarijami, vsakemu pa pripada tudi balkon. Najlepši prostor za poletno skupno
druženje pa nudi velika terasa. Na odprtju smo ujeli tudi prve stanovalce, ki se bodo kmalu vselili v
nov dom.
Bojana Harkai

13.občinski praznik Gornji Petrovci: slavnostna seja
V kulturnem domu v Stanjevcih so se v sredo 18.8.2010 zbrali občani občine Gornji Petrovci
na slavnostni seji.
Občina šteje 14 vasi, ki so v občinskem grbu prikazane kot modre hiške z rdečimi strehami in
združene v tri krajevne skupnosti; Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci. Kot v vsaki občini se trudijo
izboljšati življenje svojim občanom. Zato so v preteklih letih stopali po poti napredka. Kljub temu
pa se vedno znova pojavljajo nove potrebe ali pa ostajajo večji projekti nerealizirani. Zato tudi v
občini Gornji Petrovci gledajo v prihodnost z velikimi načrti.
Vsako leto pa na svečani seji podelijo tudi priznanja za najlepše urejene hiše in najlepše urejen
balkon oz. rože na njem. Letošnji dobitniki za najlepše urejeno hišo v občini so Šušlec Estika in
Karel Neradnovci na tretjem mestu, Andrejek Brigita in Alojz na drugem in zmagovalca za najlepše
urejeno hišo Hozjan Ivanka in Vladimir iz Šulinec. 3. mesto za najlepše urejen balkon je pripadlo
Kučan Majdi iz G. Petrovec, 2. mesto Hari Brigiti iz Križevec, naslov najlepšega balkona pa letos
nosi balkon Balek Jožice iz Neradnovec.
Po pohodu in Mlinarski noči v Neradnovcih, otvoritvi športnega centra v Lucovi ter tradicionalnem
streljanju na glinaste golobe pri lovskem domu v Križevcih se bo praznovanje ž 13. občinskega
praznika nadaljevalo s Petrovsko nočjo, predajo gasilskega prapora v Križevcih, s proščenjem v
Martinju, ter še kakšhno prireditvijo v občini Gornji Petrovci.
Bojana Harkai
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= Mladi Pomurci =
Sprejem prostovoljcev v Mestni hiši Ljutomer
V mestni hiši v Ljutomeru so imeli čast gostiti letošnjega najprostovoljca oz. nominiranca za
ta naziv. Letošnji proglašenec za najprostovoljca je namreč občan občine Ljutomer Janko
Potočnik.
S svojo skromnostjo je pritegnil občudovanje vseh prisotnih na sprejemu. Prostovoljno delo je
raznovrstno in obsega tako preprosta opravila kot tudi strokovno dejavnost. Pri prostovoljnem delu
pa ne gre zgolj za osebno zadovoljstvo oziroma pomoč nekomu drugemu, ampak lahko prostovoljec
pridobi tudi dragoceno znanje, sposobnosti, veščine, poznanstva prijateljstva, ter še kaj, kar mu
lahko koristi v življenju.
V ljutomerski občini se ponašajo z bogato zgodovino prostovoljstva. Ta priča tudi o tem, da so
imeli v občini leta 2004 prvo najprostovoljko Jožico Ficko, leta 2006 pa najprostovoljca Marjana
Pintariča. V Ljutomer na sprejem je prišel tudi Zorko Škvor, oče slovenskih mladinskih centrov, ki
je bil proglašen za najboljšega uradnika zadnjih 10 let.
Čeprav še pred leti ni bilo nobenih posebnih prostorov namenjenih za izvajanje aktivnosti mladih,
sedaj kaže bolje. Stari, mladi, zdravi ali bolni, vsi potrebujemo pomoč. In v današnjem času, ko
solidarnost in medsebojna pomoč vse bolj izgubljata svoj pravi pomen in mesto v družbi je zelo
pomembno, da načrtno težimo k njuni večji izrazitosti in navzočnosti. Želimo si, da bi
prostovoljstvo postalo del naših življenj.
Bojana Harkai

= Kultura v Pomurju =
Razstava Polje sanj
V prostorih beltinskega gradu je od 19. avgusta do 8. septembra na ogled razstava fotografij
Polje sanj. Njen avtor je domačin Andrej Virag. Od njegovega prvega pravega soočanja s
fotografsko umetnostjo mineva šesto leto.
Fotografije oslikajo domačo naravo v vsej svoji veličini. Andrej Virag je ujel malenkosti in
podrobnosti naravnih pojavov, ki jih navadno oko ne zazna in tudi če bi, ne bi temu posvečalo
preveč pozornosti. Pogled na slike pa trenutek ustavi in pamet navede k razmišljanju in sanjarjenju.
Enkratni večerni obrisi, vremenski vplivi, ki dajejo pečat blesteči in neokrnjeni naravi, mirujoča in
speča drevesa v vsej svoji veličastnosti, rastline na poti svojega življenja, kontrast prostranstva neba
in pokrajine, ter voda kot zrcalo narave je le nekaj misli, ki se nam utrnejo ob pogledu na Andrejeve
fotografije. Ob njih pomislimo da je vsak trenutek gibanja našega okolja prelep in edinstven.
Bojana Harkai
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= Šunen le Romen – Prisluhnite Romom =
Ministrstvo RS za šolstvo in šport ter Zveza Romov Slovenije v sodelovanju z romskim
društvom ROMANI UNION Murska Sobota pripravlja 17. mednarodni Romski tabor.
Tabor poteka od 2 do 7 avgusta. Vrhunec tabora bo mednarodna konferenca na temo Kdo v Evropi
kroji romsko politiko, aktivizem in razvoj romskega jezika. Romi so v Pomurju precej prepoznavni.
S svojo glasbeno in etnično kulturo se nenehno pojavljajo med ljudmi, ki to kulturo sprejemajo.
Na mednarodnem taboru se bodo srečali Romi iz različnih držav ter narodnosti. Med sabo pa bodo
izmenjali izkušnje ter sami predstavili odnose med organi države ter institucijami EU. Med drugimi
bodo udeleženci tabora spoznali in razvili mnoge različne medkulturne dialoge.
Borut Andrejek

= Politične =
Obisk predsednika vlade v podjetju Mura
Na obisku v Pomurju sta se v petek mudila predsednik vlade Borut Pahor in ministrica za
gospodarstvo mag. Darja Radič. Beseda je tekla o gospodarskem načrtu podjetja Mura.
Na delovnem sestanku z vodstvom podjetja Mura v Mursku Soboti, sta se seznanila z razvojnimi
načrti družbe ter preverila rezultate interventnega zakona za Pomurje. Predsednik vlade Borut Pahor
je povedal, da si skupaj z vodstvom želijo poiskati tiste rešitve, ki bodo zagotovile uspešno
lastništvo Mure, lastništvo nekoga, ki bo imel s to znamko resne namere - vrniti Muro na trg
visoko-kvalitetnih tekstilnih proizvodov v Evropi, sicer z majhnimi donosi, vendar pa z znanjem in
pametjo, ki ga taka znamka potrebuje.
Ministrica za gospodarstvo pa je ob tej priložnosti predstavila javni razpis za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj z naslovom Razvojni centri slovenskega gospodarstva.
Povedala je, da je ta razpis namenjen podjetjem, skupinam podjetij, ki bodo skupaj razvijale in
vzpostavljale razvojne gospodarske centre na posameznih tehnoloških področjih. V razpisu je zato
tudi opredeljenih nekaj prednostnih področjih, na katere želijo dati poudarek in za katere menijo, da
Slovenija ima potencial, da se lahko razvija naprej, da na teh področjih naredijo tehnološki razvoj.
To so področja informacijske tehnologije, avtomobilske industrije, energetike, elektro industrije,
farmacije in biotehnologije, logistike in novih materialov in posebno področje, za katerega v vladi
menijo, da Slovenija ima potencial, pa so vključili tudi lesno-predelovalno industrijo.
Mitja Perš
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= Tu smo zaradi drugih =
8 plavalcev preplavalo 8 km po reki Muri
Dne 8. avgusta je 8 pogumnih simpatizerjev reke Mure preplavalo 8 km reke v spomin na
Štefana Smeja.
Pomurcem ni vseeno kakšna bo usoda reke Mure v prihodnje, zato se jih je nemalo vključilo v
številne aktivnosti, ki opozarjajo na pomembnost ohranitve tega naravnega bisera. Lepo število se
jih je pridružilo Zvezi društev mojamura ustanovljeni v lanjskem letu v mesecu oktobru.
Ta konec tedna je Zveza društev mojamura organizirala plavanje po reki Muri. V prijetnem vzdušju
sobivanja z naravo in z nekaj simbolike je zveza k reki dne 8.8.2010 pritegnila 8 plavalcev,
pogumnih simpatizerjev reke Mure. Nje valovi so jih objemali dobrih 8 km rečne poti od Petanjec
do Kroga. Med drugim so s plavanjem želeli spomniti na željeno izgradnjo najmanj 8 elektrarn na
reki Muri. S tem dejanjem so se poklonili še spomninu na Štefana Smeja, prav tako gorečega borca
za reko Muro. Da se le ta ohrani taka kot je, naravna in lepa in prav tako jo imamo radi.
Mirjana Ropoša

= Za okolje =
Čiščenje gramoznice v občini Odranci
Pravilna košnja in odstranjevanje vodnih rastlin je pomembno vodilo do enormnih kvalitete v
ohranjevanju močvirnatih pokrajin, kot tudi vseh vrst stoječih voda.
V občini Odranci so se odločili, da bodo na odranski gramoznici preizkusili in predstavili
amfibijsko vozilo za košnjo trave in črpanje ter odstranjevanje mulja. Tovrstno amfibisjsko vozilo
je eno od treh tovrstnih vozil na celem svetu. Skonstruirali so jo v Švici povsem privat. Amfibijsko
vozilo je pravzaprav plavajoč bager, ki sesa s pomočjo sesalne črpalke mulj na dnu vode in ga
transportira s pomočjo cevovoda na obalo. Zaradi svoje okretnosti in fleksibilnosti je ta vzdrževalna
naprava za vodo namenjena tudi za manjše ribnike, jezera in vodotoke. Mulj se na obalo
transportira v velike odtočne Geotekstilne vreče, kjer se mulj zadrži v vrečah in se lahko kasneje
razvozi na polja.
Torej, lahko rečemo, da obstaja naprava za čiščenje stoječih voda, toda vprašanje je kolikrat bomo
takšno napravo še videli v Pomurju ali Sloveniji.
Borut Andrejek
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= Podjetništvo in gospodarstvo =
Bančne garancije
RRA Mura je v sodelovanju s službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politko ter
Javnim skladom za regionalni razvoj in razvoj podeželja organizirala novinarsko konferenco.
23. julija je razvojna agencija Mura razpisala sredstva z namenom izdajanja garancij za banče
kredite. Gre za javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne
investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2010. Ozadje nastajanja in vzpostavitev
tega finančnega mehanizma je spodbudno, saj je potekalo hitro in učinkovito.
Javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja je 22. julija nakazal milijon evrov na račun
RRA Mura, ki bo opravljala s temi sredstvi. Ta sredstva kot dolgoročna investicija pomeni približno
4.000.000 sredstev kreditnega potenciala za mikro, majhna in srednja podjetja. To je razvojna
možnost, ki jo podjetniki, ki so člani garancijske sheme za Pomurje, morajo zagrabiti je dodal
minister Gjerkeš Državni sekretar dr. Andrej Horvat je povedal, da je število trenutno brezposelnih
nižje od predvidevanj. Na vidiku so tudi številne zaposlitve 110-ih podjetij, kot rezultat prvih dveh
razpisov v okviru izvajanja Zakona o razvoju Pomurja.
V Pomursko regijo in njen potencial pa očitno verjame tudi slovenski regionalni razvojni sklad iz
Ribnice. Ni ga denarja, ki bi opravičil slabo naložbo in če je denar lahko pridobljen še tako poceni,
bo slej ali prej sledila težava za neko nedonosno proizvodnjo je prepričan direktor javnega sklada za
regionalni razvoj in razvoj podeželja Velislav Žvipelj. Zato na skladu zelo budno spremljajo proces
podeljevanja ugodnih finančnih spodbud.
Slovenski regionalni sklad pa ima trenutno odprtih kar nekaj razpisov. Med drugim za občine na
katerem bo po vsej verjetnosti v kratkem pridobila sredstva tudi občina Murska Sobota. Skladu
sicer ni omogočeno, da bi investitorji lahko kombinirali nepovratna sredstva z ugodnimi posojili
sklada, vendar direktor sklada Žvipelj optimisitčno predvideva, da bodo kmalu spremembe tudi na
tem področju. Trenutna aktualna Javna naročila pa je Pomurcem predstavil tudi vodja Pomurske
pisarne za razvoj dr. Andrej Horvat. Vse informacije so na voljo na spletu, sicer pa bodo vsem
zainteresiranim v pomoč in podporu tudi na sedežu RRA Mura v Murski Soboti.
Simona Ferčak

Kmetje razočarani nad ceno pšenice
Predstavniki Sindikata kmetov Slovenije in Komisije za odkup in prodajo pšenice so danes v
prostorih Kmetijske zadruge Kmetovalec v Ljutomeru povzeli dogajanje ob letošnji žetvi. Ob
tem so ponovno izrazili svoje nezadovoljstvo z odkupno ceno pšenice.
Predsednik Komisije za odkup in prodajo pšenice Franc Kučan, ja poudaril da bi morala biti cena za
tono krušne pšenice 158 evrov, kmetje bi bili zadovoljni tudi s 140 evri, ker bi ta cena pokrila
stroške proizvodnje. Odkupne cene letošnje pšenice pa so se vrtele okrog 130 evrov. Predsednik
Sindikata kmetov Slovenije Roman žveglič, je ob tem napovedal, da bodo na Urad za varstvo
konkurence naslovili navodila, da preveri, ali pri ponujenih odkupnih cenah pšenice ni šlo za
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kartelni dogovor. Sindikat je ocenil, da je bila Kmetijska zadruga Kmetovalec iz Ljutomera
najboljša pri letošnjem trženju pšenice.
Direktor zadruge Kmetovalec Jernej Slavič je pojasnil, da so prejšnji teden začeli sklepati pogodbe
z odkupovalci. Predsednik komisije za odkup in prodajo pšenice Franc Kučan je napovedal, da
bodo odkupovalce ponovno pozvali, da bi se začeli pogajati o poračunu pšenice. Dodan je predlog,
da se naslednje leto odkup pšenice omeji ter se pšenica skladišči. Predlagajo ustanovitev posebnega
konzorcija za trženje pšenice. Komisija predlaga državi, da se naj zavedajo pomena slovenske
pšenice ter v bodoče zaščitijo slovenske kmete in domačo proizvodnjo. Franc Kučan ob enem
poziva vse kmete da naj premislijo preden podpišejo pogodbo z odkupovalci.
Borut Andrejek

14. občinski praznik občine Beltinci
V beltinskem kulturnem domu je na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom potekala osrednja slavnostna prireditev ob 14. občinskem prazniku.
Župan občine Beltinci Milan Kerman je v svojem nagovoru pozdravil navzoče na slavnostni
prireditvi in pa vse občanke in občane občine Beltinci. Uvodoma je povedal, da je bil datum za
občinski praznik skrbno izbran in sicer so izbrali datum, ko so se v Beltincih dogajale usodni
zgodovinski dogodki povezani s celotnim Prekmurjem. Izpostavil je tudi, da je občinski praznik
čas, ko se spomnimo naše prehojene poti.
Po nagovoru župana je sledil kulturni program, kjer so skozi ples, glasbo in igro pokazali del
kulture občine Beltinci.
Osrednji dogodek na prireditvi je bil podelitev priznanj občine Beltinci za leto 2010.
Naziv častnega občana so podelili škofu msg. dr. Petru Štumpfu, ki je bil nad priznanjem vidno
ganjen. Plaketo občine Beltinci pa je prejela župnija Beltinci ob 250 letnici svojega obstoja. Dr.
Mirjani Küzma, ki je v letošnjem letu uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo iz področja
raziskovanja elektrokemije materialov, pa so čestitali za velik uspeh. Prav tako je čestitke prejela
tudi Sonja Rous, ki je letos postala zlata maturantka.
Borut Bojnec

= Izobraževanje v Pomurju =
Delavnica BIOGRADNJA na sejmu AGRA
Lokalna energetska agencija za Pomurje je na sejmu v Gornji Radgoni pripravila prvo
delavnico za javnost v okviru projekta MOVE. Gre za delavnico na temo BIOGRADNJA.
Ključne teme delavnice so bile biogradnja in njeni zametki v Pomurju in Sloveniji, osnovni
koncept, finančni in sociološki vidik biogradnje, ter materiali, načrtovanje in izgradnja
objekta. Čeprav beseda biogradnja ni tuja, smo za obrazložitev, kaj pomeni ta termin,
povprašali strokovnjaka s tega področja.
Društvo za pr e pih z na nja in info r ma
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Že naši predniki so zelo dobro poznali surovine, ki jih je dala narava, usposobili pa so se tudi za
pripravo materiala. Moderni umetni materiali so izrinili stare, vendar se počasi vračamo v preteklost
in poleg tega iščemo tudi nove učinkovitejše načine gradnje.
Med štirimi predavatelji je vsak predstavil svoj način prispevanja. Gre za pisano paleto idej in
izkoristka naravnih materialov.
Poleg bolj znanih naravnih materialov, kot so les, ilovica, slama, kamen in steklo se pojavljajo
vedno novi. Taki, v katerih na prvi pogled ne bi našli nič skupnega z gradnjo, npr odpadne gume.
Vsekakor pa se splača razmisliti, kako lahko sami prispevamo in si uredimo dom ne samo
energetsko varčen, ampak tudi naravi in svojemu življenju prijazen.
Bojana Harkai

= Zdravje duha in telesa =
Tiskovna: ZZV radio
V predavalnici Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota so pripravili novinarsko
konferenco, kjer so predstavili sodelovanje z avstralskim radijskim programom SBS.
Gre za program na avstralskem radiu, ki ga pripravljajo z avtorico vsebin in nasvetov o zdravi
prehrani Branislavo Belovič in je namenjen našim rojakom na drugi strani sveta. Sodelovanje
poteka od leta 2006, v tem času pa je bilo predvajanih čez 200 oddaj. SBS radio se predvaja v 68
jezikih. Slovenska poročila v Avstraliji vodi Tania Smrdel.
Bojana Harkai

= Pomurski šport =
Pomurski Martin Krpan
Minulo soboto sta si v Brezovcih na tekmovanju za pomurskega Martina Krpana v merjenju
moči prvo mesto s 26 točkami razdelila dva tekmovalca. V konkurenci le šestih tekmovalcev je
o zmagovalcu odločala zadnja igra, vlečenje vrvi, v kateri je Jože Vincetič osvojil prvo mesto
in s tem tudi šest točk in se s tem na prvem mestu izenačil z Denisom Kovačem, ki je v zadnji
igri osvojil le dve točki.
Tekmovalci so se sicer pomerili v naslednjih šestih disciplinah: slalom z utežmi (v vsaki roki utež z
težo 48 kg), prevračanje kolesa (teža kolesa 240 kg), držanje vrčev z iztegnjenimi rokami (teža
posameznega vrča 4 kg), dvigovanje uteži – bench press (teža uteži okrog 100 kg), dvigovanje soda
nad glavo ter vlečenje vozila.
Končni rezultati so bili naslednji:
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mesto: Denis Kovač in Jože Vincetič 26 točk
mesto: Marjan Maučec 21 točk
mesto: Roman Režonja 20 točk
mesto: Tonček Madjar 19 točk
mesto: Dejan Beloševič 12 točk

Bojana Harkai

30 let ŠD Borejci
ŠD Borejci praznuje letos 30. obletnico obstoja KMN Borejci. Ob tej priložnosti so v soboto
pripravili športno-zabavno prireditev na nogometnem igrišču. Pomerili so se veterani Maribora,
Mure, Borejec in ekipa novinarjev. Po kratkem zahvalnem programu je navzoče do poznih jutranjih
ur zabavala skupina Mambo Kings.
Prvi začetki kluba segajo v leto 1980, ko niso imeli igrišča in so prve tekme odigrali na travniku in
igrišču v Kupšincih. Prvo igrišče so v Borejcih zgradili leta 1981. Sčasoma so ga posodobili in
opremili z vso potrebno infrastrukturo. Dogradili so šank, slačilnice, hladilnico, ograjo in
razsvetljavo, ki so jo od takrat že večkrat dodelali in zamenjali. V svoji bogati zgodovini je NK
požel tudi nekaj uspehov, ko so osvojili prva mesta v ligah, kjer so nastopali.
Bojana Harkai

Dvojni ultra triatlon Murska Sobota – Bakovci
Prihajajoči vikend pripravljajo v Bakovcih zahtevno in atraktivno mednarodno športno
prireditev Svetovni pokal v dvojnem ultra triatlonu, ki bo potekal na trasi Murska Sobota –
Bakovci. Gre za prireditev na visokem nivoju, ki je v Bakovce prišla bolj po naključju.
Organizacijski odbor je pohvalil tudi sodelovanje prostovoljcev pri izpeljavi. Proga bo potekala na
poti iz Murske Sobote proti Bakovcem, zato bodo na tem območju zapore. Vse domačine in
obiskovalce prosimo za razumevanje. Gre za tekmo, ki je občasni športniki verjetno ne bi
dokončali. Zato se je bodo udeležili le najbolj izkušeni in izurjeni tekmovalci sveta. 20 jih bo.
Organizatorji, še posebej pa en tekmovalec se veselijo napovedanega novega svetovnega rekorda.
Sajovec Peter je namreč prepričan v svoje sposobnosti, zato mu vsekakor želimo vso srečo. Poleg
tekmovalnega dela prireditve pa bodo lahko obiskovalci uživali tudi ob spremljevalnem programu,
ki bo še obogatil dogajanje. Ob koncu pa bi radi povabili naše gledalce, naj si pridejo ogledat
Svetovni pokal 2010 in na ta način vzpodbujajo tekmovalce.
Bojana Harkai
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= Dogajalo se bo =
16. avgust 2010 – Računalniško izobraževanje – MS Office Specialist CORE. Ob 18.00h
Srednja in Višja ekonomska šola Murska Sobota.
Od 20. avgust do 28. oktober 2010 – FRANÇOISE GILOT – olje&grafika. Galerija-Muzej
Lendava.
22. avgust 2010 – VELIKI DOBRODELNI KONCERT. Ob 11.00h na letališču v Rakičanu pri
Murski Soboti.
22. avgust 2010 – Kako se poročiti in ostati samski (Prete-moi ta main). Ob 21.00h Letni oder
gledališke in koncertne dvorane Lendava.
26. avgust 2010 – Delavnica Biogradnja. Ob10.00h Sejmišče Gornja Radgona, dvorana 5.
Od 26. avgust do 28. avgust 2010 – World Cup Race Double Ultra Triathlon. Murska Sobota –
Bakovci.
28. avgust 2010 – ANIMACIJA ZA OTROKE – GREMO NA POLETNI POTEP. Ob 20.00h
ŠPORTNI PARK TERME 3000, Moravske Toplice.
29. avgust 2010 – DE-CI, DE-LA Theatre Company (Francija). Ob 11.00h Letni oder gledališke
in koncertne dvorane Lendava.
11. september 2010 – Lendavska trgatev. Lendava, staro mestno jedro.
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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
Odgovorni urednik: Borut Bojnec
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
Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER
Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Izdajo spletnega časopisa „POMURSKI MESEČNIK“ sofinancira
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