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= Aktualno v Pomurju =
Tiskovna konferenca ob 50 letnici Ljudske univerze
V prostorih Ljudske univerze Murska Sobota je potekala novinarska konferenca, na
kateri so predstavili delovanje univerze nekoč in danes, prilagajanje poslovanja in
vsebine glede na aktualnost ter pomen povezovanja univerze z nacionalnimi in
mednarodnimi partnerji.
Ljudska univerza Murska Sobota je Javni zavod za izobraževanje odraslih, katerega
ustanovitelj je občina Murska Sobota. Ostale občine, ki jih sofinancirajo pa so občine
Beltinci, Moravske Toplice in Gornji Petrovci. Njihovo poslanstvo je izobraževati odrasle in
se pri tem povezovati z lokalno skupnostjo, z izobraževalnimi organizacijami v Sloveniji in
širše, odpirati vrata vsem generacijam v vseh oblikah izobraževanja, se vključevati v
mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z njihovo kakovostno ponudbo
prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.
Danes so po številu zaposlenih in obsegu dejavnosti eno treh največjih Ljudskih univerz v
Sloveniji. Predsednik sveta zavoda Danijel Petkovič je povedal, da je potrebno v trenutnih
kriznih časih izobraževanje prilagoditi povpraševanju na trgu in gospodarski situaciji. Kot
jubilejna gostja je svoje izkušnje delila z nami ga. Darinka Tratnjek, ki je na univerzi
zaposlena že 30 let in jo sodelavci ljubkovalno kličejo živi leksikon. Pravijo, da če česa ne
vedo, vprašajo njo, sama pa pravi, da je bil zanjo vsak dan nov izziv in da se je v zadnjih 30ih letih morala marsikaj naučiti in priučiti, saj je na njenem delovnem mestu topotreba.
Ljudska univerza Murska Sobota je v zadnjih letih poslovala pozitivno, kar dan danesni samo
po sebi umevno. Ima vizijo postati mednarodno priznan in vodilni Javni zavod na področju
izobraževanja odraslih v Sloveniji, z visoko kakovostno dejavnostjo , s kreativnimi pristopi
učenja, z željo ustvariti spekter izobraževalnih programov in podpor, ki bodo kar se da
celovito zadovoljevala želje in potrebe udeležencev.
Andreja Pozderec

Slavnostna prireditev Ljudske univerze
V grajski dvorani Murska Sobota so slavnostno obeležili 50 let uspešnega delovanja
Ljudske univerze Murska Sobota. Zavod za permanentno izobraževanje že okroglih 50
let skrbi za izobraževanje odraslih. V zadnjih letih pa namenjajo posebno pozornost
skrbi za ranljive skupine v regiji.
Slavnostna prireditev ob 50. obletnici Ljudske univerze Murska Sobota se je odvijala v grajski
dvorani Murska Sobota. Kdor je stopil skozi vrata Ljudske univerze Murska Sobota je stopil v
svet znanja in svet znanja pomeni vedno odpiranje vrat v svojo prihodnost. Če povzamemo
uradne besede direktorice Vesne Laissani, so v ustanovi ponosni na to, da so iz majhne
ustanove z le štirimi zaposlenimi prerasli v ustanovo s 14 redno zaposlenimi. Pohvalijo se
lahko s približno 350 izobraževalnimi oblikami, 10 000 udeleženci letno in s številnimi
nacionalnimi in mednarodnimi projekti.
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Ljudska univerza Murska Sobota je bila pred 50 leti ustanovljena na pobudo Mestne občine
Murska Sobota, zato je na prireditvi nekaj besed povedal tudi predstavnik občine Bojan
Petrijan. Prav on pa je ob slavnostnem dogodku direktorici Ljudske univerze Murska Sobota
Vesni Laissani podelil tudi priznanje MOMS. Ker Ljudska univerza zadnjih 25 let določene
programe izvaja v sodelovanju z Andragoškim centrom, jim je čestitke izrekel tudi direktor le
tega Andrej Sotošek.
Vedno je pomembno prilagajati se potrebam trga, pri čem je izobraževanje ključnega pomena,
kajti včasih se je človek izobrazil za poklic, ki ga je delal do upokojitve in ni bilotolikšne
potrebe po dodatnih znanjih. Danes pa se moramo učiti celo življenje, zato naj nas ob tej 50
obletnici Ljudske univerze Murska Sobota spremlja njihovo geslo; Učite se, da bi vedeli.
Učite se, da bi znali živeti, delati in razumeti druge.
Andreja Pozderec

NLB Dobra zvezda
V okviru vseslovenske dobrodelne akcije NLB Skupine je v Domu starejših Rakičan
potekala novinarska konferenca. Poleg predstavnikov NLB Skupine, direktorice Doma
ostarelih in namestnice direktorice za zdravstveno nego so na konferenci sodelovali in
vsem obiskovalcem pričarali nasmeh na obraz tudi društvo Rdeči noski.
Namen tiskovne konference v Domu ostarelih Rakičan je bila humanitarnost. NLB Skupina je
namreč v spremljavi Rdečih noskov v sklopu akcije NLB Dobra zvezda obiskala dom za
ostarele in že s tem razveselila vse prisotne. Ker pa je letošnja novoletna akcija NLB Skupine
usmerjena na starejše občane je donacija Domu starejših Rakičan le ena od dvanajstih donacij
NLB-ja, katerih namen je pripomoči k izboljšanju kakovosti bivanja v domovih starejših oseb
po celi Sloveniji, ter da starejšim občanom v drugem domu olajšajo in olepšajo njihove
vsakdanjike.
Več o Domu starejših Rakičan je povedala direktorica, ki je poudarila, da so donacije za dom
zelo pomembne. Postopoma namreč želijo zamenjati ves inventar in zato so donacije s strani
NLB še toliko bolj veseli. Prejet znesek bodo uporabili za nabavo novih bolniških postelj.
Predaje donacij bodo potekale po vsej Sloveniji od novembra do februarja 2011. V ta namen
bodo NLB in članice NLB Skupine, NLB Vita, NLB Propria, NLB Skladi in Skupina
pokojninska družba skupaj darovale 52 tisoč evrov. Domu starejših občanov Rakičan so tako
darovali ček v vrednosti 4000 EUR.
Predstavnica Rdečih noskov, društva za pomoč trpečim in bolnim, pa je povedala, da bodo
obiskali 12 domov in v vsakega bo prišlo šest klovnov. V letošnjem letu so se usposobili tudi
za delo s starejšo publiko in so v tej vlogi prvič nastopili prav v akciji NLB Dobra zvezda.
NLB Skupina se je tudi letos odpovedala pošiljanju klasičnih novoletnih voščilnic ter
obdaritvi poslovnih partnerjev in namesto tega prispevala k izboljšanju kakovosti bivanja v 12
domovih za starejše občane. Mi pa nikakor ne pozabimo, da tudi sami lahko prispevamo k
boljšemu počutju naših starejših. Ponavadi sta skrb in ljubezen dovolj, če pa le zmoremo, pa
je za dom za ostarele vsak evro zelo koristen.
Andreja Pozderec
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Okrogla miza na temo Problematika invalidnih oseb
Mestna občina Murska Sobota in delovna skupina projekta Občina po meri invalidov
sta pripravili okroglo mizo na temo Problematika invalidnih oseb.
V prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota je potekala okrogla miza o
problematiki invalidnih oseb. Kot glaven problem invalidov v Mestni občini Murska Sobota
je dostopnost do zgradb, saj vse zgradbe nimajo urejenega dostopa za invalide. Želi se
pripomoči k kakovosti življenja invalidov v občini, poleg tega pa se na tak način lahko vpliva
na boljše sodelovanje invalidov v družbenem življenju in na izboljšanje njihovega socialnega
statusa. Namen okrogle mize je bil, da se javnost podrobneje seznani s problematiko
posamezne vrste invalidnosti.
Glede na udeležbo na okrogli mizi, se lahko sklepa, da skrb za invalide v Mestni občini
Murska Sobota je. Kar pa se informiranja in obveščanja javnosti o preblematiki invalidov tiče,
pa je Ema Abraham predlagala, da bi se v Mestni občini Murska Sobota postavil INFO-center
za invalide, katerega le ti pokličejo v primeru, da potrebujejo kakršnokoli obliko pomoči. Da
bo Mestna občina Murska Sobota lahko invalidom prijazna občina, pa je najprej potrebno
narediti prvi korak, ki je izpostaviti to problematiko in to je bilo s to okroglo mizo tudi
narejeno.
Andreja Pozderec

BTC City Murska Sobota praznoval 12. let
Te dni je BTC Murska Sobota praznoval 12. obletnico. Ob tej priložnosti so pripravili
pester program z glasbeno gostjo Nino Pušlar, žrebanjem nagrad velike nagradne igre
CHEVROLET SPARK, otroke pa je obiskal tudi Miklavž.
BTC City Murska Sobota je v soboto praznoval 12. let, saj obratuje že od leta 1998. V ta
namen je zato znova, kot vsako leto zapored, priredil praznovanje v avli nakupovalnega
središča z žrebanjem bogatih nagrad za svoje obiskovalce. Glavna nagrada je bil avtomobil
CHEVROLET SPARK, za katerega se je več tednov potegovalo čez pet tisoč obiskovalcev.
BTC City v sodelovanju z avtohišo Kolmanič&Dokl takšno prestižno nagrado podarja že več
let zapored. Žrebanje pa je seveda potekalo pod budnim očesom tri-članske komisije.
Program je popestrila glasbena gostja Nina Pušlar, ki je goste zabavala s svojimi uspešnicami.
Otroke pa je najbolj razveselil sv. Miklavža, ki so ga priklicali otroci in je nato vsem
najmlajšim podaril sladkarije. Najbolj pridne, ki so pomagali pri žrebu tolažilnih nagrad, je še
posebej pohvalil, najbolj pogumni pa so Miklavžu tudi zapeli. Dobitnico glavne nagrade je na
koncu programa izžrebala Nina Pušlar. Z avtom se bo vozila Olga Sraka iz Lipovec, ki pa ni
bila prisotna, dabi prevzela nagrado. Prireditev se je po žrebu glavne nagrade končala,
obiskovalci pa so nekateri bolj, nekateri manj mrzlično nadaljevali z prazničnimi nakupi.
Samanta Gomboc
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Miklavžev sejem v Murski Soboti
Miklavžev sejem v Murski Soboti je tradicionalen kramarski sejem z nastopom
Miklavža ter spremljevalcev in z glasbenim programom.
Vrhunec pomurskih dogodkov povezanih z Miklavžem je tradicionalni Miklavžev sejem v
Murski Soboti, kjer so se v mestu zbrali obiskovalci od blizu in daleč. Prišel je tudi sam
Miklavž v spremstvu angelov in hudičev ter otrokom delil sadje in sladkarije. Paša za oči pa
so bili baloni Balonarskega kluba Bakovci, ki so za zaključek balonarskega festivala poleteli
čez Miklavževo senje. Kot vsako leto je tudi letos sejem organiziral Saubermacher-Komunala
Murska Sobota, za zabavni del programa pa je poskrbela občina Murska Sobota.
Stojnice so bile bogato obložene, tako da je ponudba bila zelo pestra. Ob širokem sprektru
razstavljalcev, so se obiskovalci kar težko odločili, pri kateri stojnici se bodo zadržali. Lahko
pa rečemo, da je v Murski Soboti še vedno veliko povpraševanje predvsem po domačih
obrteh. Prav tako pa razstavljalci iz cele Slovenije s svojimi izdelki dokazujejo, da v Sloveniji
ne obstaja nevarnost, da bi pozabili na domačo obrt, na obrt, ki nas Slovence predstavlja v
celem svetu. V tem prednovolotnem času, se je v centru Murska Sobota širil vonj domačih
dobrot in kihanega vina. Za veselo vzdušje pa je poskrbel tudi pihalni orkester Murska
Sobota, tako da se je v Murski Soboti z Miklavževim sejmom, ob ne premrzlem vremenu
otvoril veseli december za mlade in mlade po srcu.
Andreja Pozderec

Medgeneracijsko druženje ob lončarskem vretenu
V Zavodu Marianum Veržej je potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili
rezultate projekta Medgeneracijsko druženje ob lončarskem vretenu, program Božična
Prlekija 2010, tretja razstava Slovenskih jaslic v Veržeju ter poslovanje in druge
projekte Zavoda Marianum.
Zavod Marianum Veržej deluje že štiri leta in prehaja v drugo obdobje, kar pomeni javno in
aktivno delo v okviru enote Centra domače in umetnostne obrti (DUO). Zavod Marianum ima
registrirane 3 enote. Prva je Marijanišče, druga enota je Penzion Mavrica, tretja pa Center
Duo.
Trenutno izvajajo večji projekt Rokodelska akademija z desetimi partnerji iz Slovenije in
Madžarske. V prihodnjem letu uresničujejo tudi projekt Pomlad prepeva, ki ga izvajajo skupaj
s Salezijanskim mladinskim centrom Veržej. Oba projekta sta delno financirana s strani EU iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013.
V Zavodu Marianum Veržej je potekala tiskovna konferenca v sklopu katere so povedali več
tudi o poteku projekta Medgeneracijsko druženje ob lončarskem vretenu, ki ga bodo zaključili
s koncem leta. Projekt je podrobneje predstavil vodja Centra Duo Zavod Marianum Veržej
Janez Krnc.
Zavod je imel v zadnjem letu preko 4000 obiskovalcev, preko 300 ljudi je prišlo na
usposabljanje, dela pa se tudi s študenti, tako da udeležba narašča, s tem pa naraščajo tudi
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finančni stroški. V zadnjih letih so pridobili 200.000 € nepovratnih stroškov in samo zaradi
tega se lahko izvaja toliko dejavnosti, kot se jih. Trenutno izvajajo usposabljanje za pletarja, z
januarjem pa bodo začeli usposabljati lončarja, z marcem pa kovača.
Andreja Pozderec

Podjetje Posedi darovalo igrače vrtcu Enota Miške
Ferdinand Posedi d.o.o. je vrtcu na Talaryjevi, Enota Miške, daroval igrače.
Otroke vrtca Murska Sobota Enote Miške je z donacijo igračk razveselilo podjetje Ferdinanda
Posedija. Donacije je bilo veselo tudi osebje Enote Miške, še najbolj pa otroci. Otroci so
skupaj s Simono Farkaš, predstavnico podjetja Ferdinanda Posedija, pripravili zanimiv
program. Tako so deklamirali pesmice, zaigrali igrico in v goste pričakali Jetija. Jeti je
otrokom prinesel tudi pobarvanke, ki jih bodo otroci lahko pobarvali. Vse pobarvanke bodo
na ogled v podjetju F. Posedija in najbolj izvirna bo tudi nagrajena.
Mirjana Ropoša

Slavnostna seja občinskega sveta občine Dobrovnik
V občini Dobrovnik je potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Dobrovnik. Na
prireditvi so nastopili učenci Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, podelili pa so tudi
priznanja župana ob občinskem prazniku.
Ob občinskem prazniku je v občini Dobrovnik potekala slavnostna seja občinskega sveta
občine Dobrovnik. Na prireditvi so nastopili učenci Dvojezične osnovne šole Dobrovnik,
podelili pa so tudi priznanja župana ob občinskem prazniku. Prejeli so jih Mladinsko društvo
Strehovci, Janez Bognar, Franc Korin in Deziderij Sekereš. Slavnostni govornik ob prazniku
občine je bil župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar, ki je izpostavil skupne dosežke in
cilje občine.
Ta dan je bil v občini res svečan. Najprej so otvorili nove prostore zdravstvene postaje in
lekarne, zatem pa je sledila slavnostna seja občine Dobrovnik, kjer je vzdušje polepšal
zanimiv kulturen program. Vsi dobitniki priznanj pa so obljubili, da bodo še naprej delali v
dobrobit občine. Po zaključku je sledila pogostitev in druženje v kulturnem domu. Misel vsem
obiskovalcem ob zaključku tega prazničnega dne pa je bil; Božična idila ljubezni in
medsebojne naklonjenosti ter miru naj napolni vaša srca in domove v teh prazničnih dneh.
Andreja Pozderec

Podjetje Teleing v duhu praznikov podarilo sredstva
Na sedežu podjetja Teleing v Ljutomeru je potekala tiskovna konferenca, na kateri so
Zvezi prijateljev mladine predali ček v vrednosti sredstev, ki bi jih sicer namenili za
nakup novoletnih poslovnih daril. Po konferenci pa je potekala predaja osebnih
računalnikov, ki so jih zbrali v okviru dobrodelne akcije Poveži se.
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Podjetje Teleing je na novinarski konferenci, ki so jo sklicali v prostorih družbe v Ljutomeru
predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije podarilo sredstva v višini 3.000 €, ki bodo
namenjena reševanju eksistenčnih težav štirih družin z območja Pomurja in Podravja. V
Teleingu so se odločili, da sredstva razdelijo prek Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je
nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig
kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin.
Delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega
dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov. Letos bodo v podjetju Teleing za investicije
namenili več kot 650.000 €, ki bi se po njihovih računih povrnili v 15-ih ali večih letih. S tem
si želijo zagotoviti, da bodo obstali kot konkurenčen ponudnik širokopasovnih elektronskih
komunikacij v regiji in tudi širše. V Pomurju si lahko želimo, da bi imeli čim več takšnih
podjetij, ki imajo občutek za socialno noto in so vpeta v lokalno okolje ter se do njih
odgovorno obnašajo.
Mitja Perš

13. tradicionalni božični potop
Dan po božiču so člani gasilskega potapljaškega društva GA-PO-RA iz Radgone na
gramoznici v Podgradu pripravili že 13. tradicionalni božični potop s prikazom
reševanja iz vode oziroma ledu.
Dejavnosti društva in namen božičnega potopa je na kratko predstavil vodja izobraževanja in
dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Radgona, Branko Klun. Z aktivnostmi
potopa in vso potrebno opremo zanj pa nas je seznanil vodja podvodne reševalne službe iz
Radgone Marko Šajnovič. Pod led se je odpravilo 6 potapljačev, ki so ob izredno nizki stopnji
vidljivosti in prav tako nizkih temperaturah, zahteven potop opravili uspešno. Vajo reševanja
so potapljači izvajali v dvojicah, pri čemer sta bila potapljača povezana z vrvjo, pri tem pa je
bila zelo pomembna tudi pravilna in sorazmerna obteženost potapljačev.
Obiskovalci so si lahko ogledali celoten potek potopa, vključno s pripravami in prikazom
reševanja samo z reševalci, kot tudi s plovilom Hovercraft. Tak potop, kot so ga za vajo
izvedli v Gornji Radgoni, zahteva visoko in specifično usposobljenost potapljačev ter tudi
ekipno sodelovanje celotnega potapljaškega društva, saj je tudi ob dejanski nesreči in
tovrstnemu reševanju potrebno čimprejšnje aktiviranje celotne ekipe. Voda je bila sicer dokaj
hladna - imela je le dobro stopinjo nad ničlo, na gladini pa je plavalo precej ledu, ki so ga
morali potapljači tudi razbiti. Ob zaključku potopa je bilo prikazano tudi reševanje s pomočjo
plovila Hovercraft, ki ga je v Gornjo Ragono prišla predstavit Podvodna reševalna postaja
Ljubljana.
Sandra Svetec

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Beltincih
V Beltincih je potekala osrednja občinska proslava ob 20. obletnici samostojnosti
slovenske države.
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V nedeljo je minilo 20 let od objave izidov plebiscita, na katerem smo se državljanke in
državljani Republike Slovenije izrekli za Samostojno Slovenijo, s čimer smo se enotno
odločili iti po svoje. Med osamosvajanjem je bil slovenski narod enoten v želji zapustiti
preživelo skupno državo in se pridružiti evropski integraciji. Obdobje sprejetja zakona o
plebiscitu in njegova izvedba, je bil tudi edini čas, ko je bila enotna tudi slovenska politika.
Po tem se je povsem razcepila. Plebiscit pa bo kljub temu ostal zapisan z zlatimi črkami v
zgodovino slovenskega naroda.
Samostojnost imamo, sedaj pa je na nas, državljankah in državljanih samostojne Slovenije, da
bomo vsak po svojih močeh prispevali tudi k enotnosti. To so bile tudi uvodne besede na
proslavi v Kulturnem domu v Beltincih, ki zelo dobro ponazarjajo zadnjih 20 političnih let v
naši državi. Kot se za državno proslavo spodobi, se je začela s pesmijo. Zdravljico je zapel
mešani pevski zbor iz Lipovcev.Poleg njih pa so v programu sodelovali še učenci glasbene
šole Beltinci, učenci OŠ Beltinci in kulturno društvo Beltinci. Ob skupnem prazniku vseh
državljank in državljanov Republike Slovenije, je svoje čestitke in zahvale izrekel župan
občine Beltinci, ki je spomnil na to, da je za boljši danes marsikdo žrtvoval marsikaj, nekateri
celo svoje življenje. Sledil je kulturni program, ki so ga pripravili skupaj glasbena šola,
osnovna šola Beltinci in kulturno društvo Beltinci.
Na osrednji občinski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Beltincih lahko povemo,
da je kulturni program bil prav tako bogat, razgiban in pester, kot je tudi dogajanje v
samostojni republiki Sloveniji zadnjih nekaj desetletij. Spoznanje, do katerega smo v tem času
lahko prišli, je, da smo Slovenci borben narod, ki se zna postaviti za svoje pravice. Res je, da
smo majhen narod, vendar pa z dvignjeno glavo lahko povemo, da se lahko predstavimo z
bogato zgodovino. Preživeli smo marsikatere svetovne velesile, ki so nas želele podjarmiti in
to dejstvo priča o tem, da znamo biti enotni, ko je to potrebno. In tako kot marsikdaj pravimo,
da se starejši lahko učimo od mlajših,lahko rečemo, da se marsikdaj lahko politiki učijo od
svojih državljanov.
Andreja Pozderec

= Mladi Pomurci =
IZUM 2010
V sredo 1. decembra je potekala otvoritev tradicionalne znanstvene konference PAZU Mladi za napredek Pomurja. Dogodke so združili pod skupnim imenom IZUM, saj
menijo da najbolj slikovito opiše njihovo poslanstvo, ki je inovativnost, znanost in
ustvarjalnost mladih.
Od torka 30. novembra pa do sobote 4. decembra poteka v Murski Soboti Festival
inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih ali krajše IZUM 2010. Namen festivala je na
zanimiv način približati ustvarjalnost, znanost in gospodarstvo mladim. Na tak način se jih že
zgodaj navaja na tako rekoč mišljenje s svojo glavo, da se zavedajo svojega znanja in da ga
znajo tudi s pridom izkoristiti.
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IZUM 2010 se je začel z astronomskim predavanjem in opazovanjem, uradna otvoritev pa je
bila prvega decembra. Organizator festivala je Regionalni center Zveze za tehnično kulturo.
Vse prisotne je nagovoril direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah in preusmeril
besede predvsem na mlade raziskovalce. Tudi glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo
Slovenije Mirko Vaupotič je svoje besede namenil prav mladim, zaradi katerih festival sploh
poteka, ter njihovmi mentorjem.
Prireditev IZUM je nadgradnja festivala Mladi za napredek Pomurja. Pester program med
drugim obsega znanstveno konferenco z naslovom Inovativni ukrepi pri upravljanju pomurske
krajine. Pokrita so področja tehnike in naravoslovja, družboslovja, humanistike, akademski
ples, tehnika in medicina. V petek 3. decembra se bo ob 13. uri odvijal plenum PAZU, kjer bo
gost mag. Dejan Židan in več pomurskih akademikov.
Andreja Pozderec

= Kultura v Pomurju =
16. Družina poje
V soboto 4. decembra je v OŠ Kobilje potekala 16. prireditev Družina poje, ki jo je
organizirala Lendavska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti v
sodelovanju z občino Kobilje, tamkajšnjo OŠ ter kulturnim društvom.
V Kobilju je potekala 16. prireditev Družina poje. Organizator prireditve je bil Javni sklad za
kulturne dejavnosti RS Območna izpostava Lendava, občina Kobilje, OŠ Kobilje in Kulturno
društvo Kobilje. Prireditev je obsegala širok spekter ljudskih in ponarodelih pesmi. Nastopali
so kvintet Pirnat iz Domžal, družina Gornjec iz Dokležovja, družina Stajnko iz Vidonovcev,
zakonca Donko iz Gornje Bistrice, družina Bukovec iz Kobilja, sestre Jakob iz Dobrne,
družina Ulaga iz Rečice pri Laškem, sestre Nedeljko-Savci iz Svetega Tomaža pri Ormožu,
družina Gregorc iz Frankolovega, sestre Kopinski iz Cirkulan, družina Ivančič iz Veržeja in
družina Unger iz Ropoče.
Vstopnine organizatorji niso pobirali, je pa kulturno društvo zbiralo prostovoljne prispevke.
Župan Kobilja Stanko Gregorec in strokovna sodelavka pri Javnem skladu RS za kulturne
dejavnosti Janja Magdič sta zaključne besede namenila Mariji Farkaš, ki je izvedla prvo
prireditev Družina poje pred 16-imi leti.
Večer napolnjen z vtisi je izvenel tako, kot ga vsi prisotni imajo najrajši, to je z pesmijo.
Vsem so nam dali popotnico za na pot, da so družinske vrednote še vedno glavne vrednote in
da je v današnjih napornih delavnikih še vedno prioriteta, da najdemo čas za druge. Pesem
izraža tri stvari, ki so, da kdor poje, slabo ne misli, kdor poje, širi domačo slovensko pesem in
da kdor poje, ceni sočloveka. Družine iz vse Slovenije so na tej prireditvi spet dokazale, da je
pesem res tista, ki nas Slovence druži.
Andreja Pozderec
Društvo za pr e pih z na nja in info r ma c ij Vö te r

9

POMURSKI MESEČNIK

December 2010, številka 26

17. Evropski trienale male plastike
Galerija Murska Sobota je v času priprav na Evropski trienale male plastike, ki ga
odpirajo 10. decembra pripravila tiskovno konferenco, na kateri so predstavili vsebine
letošnje razstave.
Vsaka tri leta se v Murski Soboti odvija mednarodni umetniški dogodek. Med izobilju
bienalov in trienalov po svetu ima Evropski trienale male plastike v Murski Soboti zgodovino
in edinstveno pozicijo, saj tokrat poteka že sedemnajstič. Trienale v Murski Soboti je znan kot
eden izmed dveh osrednjih dogodkov posvečenih mali plastiki. Drugi se odvija v Feldbachu v
Nemčiji. Slovenski trienale se odlikuje po izključno evropski naravnanosti, saj povezuje
nekdanjo vzhodno in srednjo Evropo z zahodno Evropo. Trienale nosi naslov Deljene
identitete, objekti na meji med umetnostjo in dizajnom in se bo osredotočil na nekatere izmed
najbolj pomembnih vezi med ustvarjalci in rokodelci oziroma tradicionalnimi industrijami v
Evropi, pri čemer bodo predstavljeni unikatni izdelki, predvsem s področja stekla in
porcelana.
Trienale sovpada s tristoto obletnico evropske proizvodnje porcelana. Galerija Murska Sobota
od leta 2001 imenuje umetniškega vodjo trienala, ki izbere temo. Vloga umetniškega vodje se
je z leti ukrepila in letos so uvedli, da je kurator samo eden. En sam kurator razstave ima
popolno avtonomijo umetniškega izbora, kar se odraža v kompaktni in skladni razstavni
postavitvi. Letos je kuratorka Katia Baudin, ki sicer deluje v Nemčiji. Razstava je razdeljena
v tri konstelacije. Prva nosi naslov Tradicionalni objekti v sodobnem svetu, druga Nenavadni
objekti in tretja Interaktivni objekti. Razstava poteka od 10.12.2010 pa do 24.3.2011.
Bistveno vprašanje tokratnega Evropskega trienala male plastike je, kaj razumemo pod
pojmom mala plastike. Razstava združuje objekte, ki jih je ustvarilo približno 60 umetnikov
iz 15 evropskih držav. V razstavi se zrcali tudi Murska Sobota, njena mejna geografska lega,
spreminjajoča se narodna sestava skozi stoletja in razlike v gospodarskem razvoju.
Andreja Pozderec

= EU v Pomurju =
35. Seja pomurske razvojne regije
V Ljutomeru je potekala 35. Seja pomurske razvojne regije. V sklopu seje so potrdili
novo predsednico, poudarek pa je bil na projektu Izgradnja pomurskega vodovoda, o
čemer je več informacij o stanju podal bivši minister dr. Henrik Gjerkeš.
V Ljutomeru je potekal 35. Seja pomurske razvojne regije. Poleg 28 županov pomurskih
občin, se je seje udeležil tudi sedaj že bivši minister za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj Henrik Gjerkeš, ki je podal informacije o stanju projekta o izgradnji in obratovanju ter
skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo, kar je
bila tretja in najpomembnejša točka dnevnega reda. Sam projekt pomurskega vodovoda je
ključnega pomena za Pomurje. Celotni pomurski vodovod, katerega vrednost je ocenjena na
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prek 200 milijonov evrov, je razdeljen na tri sisteme, A, B in C. 90 milijonov evrov sredstev
bodo črpali iz kohezijskih skladov EU in so tudi že zagotovljena znotraj pomurskega zakona.
Na začetku seje pa je beseda tekla o ministrovem odstopu in razlogih za to. Sam je svoje
vedenje ocenil za neopravičljivo, saj funkcija ministra pomeni, da si v službi 24 ur na dan,
zato svoj odstop ocenjuje za pomembno odločitev. Po potrditvi zapisnikov 32, 33 in 34 seje
so potrdili prvo predsednico Sveta, ki je nova županja občine Ljutomer mag. Olga Karba in
drugega namestnika, ki je župan občine Beltinci dr. Matej Gomboši. Novi predsednici so
zaželeli dobro vodenje občine Ljutomer in dobro sodelovanje s člani Sveta pomurske razvojne
regije in ji v ta namen podarili orhidejo. Minister pa je dejal, da bo poskrbel, da bo pomurski
vodovod ostal prioritetna naloga Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko tudi po njegovem odhodu. Zaradi zamud, ki nastajajo pri realizaciji, bo ustanovljena
projektna skupina, ki bo koordinarala delo med inženirji koordinatorji sistema,pomurskimi
občinami, Ministrstvom za okolje in prostor ter SVLR. Seja v Ljutomeru se je zaključila
optimistično in z odločnostjo županov, da bo izgradnja pomurskega vodovodnega omrežja,
ena od njihovih prioritetnih skupnih ciljev.
Andreja Pozderec

= Jonapot Kivanok – Dober dan =
Minister Židan odprl sadjarsko razstavo v Porabju
Porabje je obiskal minister Dejan Židan. Namen obiska ni bil samo ogled uspešnega
sadjarskega projekta, ampak je v Porabje prišel pogledat, ali obstajajo še kakšne druge
možnosti za sodelovanje.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS mag. Dejan Židan je s člani delegacije iz
Slovenije obiskal Porabje. Največjo pozornost je namenil projektu Izobraževanje porabskih
sadjarjev, saj je v Slovenskem domu v Monoštru odprl sadjarsko razstavo, pred hotelom Lipa
pa je zasadil oreh in češnjo.
Namen projekta Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor o pridelavi sadja na področju
krajinskih parkov, je ohranitev tradicionalne sorte jablan in biotske raznovrstnosti, hkrati pa
se s prehodom na biološko kmetovanje ta produkt želi narediti privlačnejši širšemu tržišču.
Najuspešnejši projekt v Porabju, ki je bil izveden so sedaj, je pripomogel k mnogim
izboljšavam na marsikaterem področju.
Razvojna agencija Slovenska krajina pa je prijavila že tudi nov projekt z naslovom Upkač.
Projekt obsega vzpostavitev strojneg parka za delo v travniških sadovnjakih in učni center s
tehnologijo za pridelavo sadja v sok. Če so bili na razpisu projekta uspešni, pa bo znano v
prvi polovici prihodnjega leta.
Andreja Pozderec

Društvo za pr e pih z na nja in info r ma c ij Vö te r

11

POMURSKI MESEČNIK

December 2010, številka 26

= Zamejski tris =
Nov zakon za pripadnike madžarske skupnosti zunaj Madžarske
Pred pol leta je madžarski parlament sprejel zakon, po katerem lahko pripradniki
narodnostnih manjšin po novem letu zaprosijo zaprosijo za madžarsko državljanstvo.
To pomeni dvojno državljanstvo za 10.000 slovenskih madžarov.
Madžarski parlament je sprejel zakon o dvojnem državljanstvu za Madžare, ki živijo v
sosednjih državah. Pogoji za pridobitev madžarskega državljanstva bodo zanje odslej lažji.
Zakonsko dopolnilo, ki je bilo sprejeto v parlamentu, je predlagala stranka FIDESZ,
zmagovalka parlamentarnih volitev na Madžarskem, skupaj s svojimi zavezniki krščanskimi
demokrati. Nov zakon ima predvsem simboličen pomen.
Z zakonom je dobro seznanjen tudi narodnostni poslanec v Državnem zboru Republike
Slovenije László Göncz, ki je povedal, da ta zakon prinaša možnost, da tisti, ki se čutijo za
Madžare, to tudi simbolično izjavijo. Vloge se lahko vložijo na veleposlaništvo, na
konzulnem oddleku, na matičnem uradu sosednjih lokalnih samouprav na Madžarskem (npr.
v Lentiju...) in pa na Uradu za migracije v Budimpešti. Za pridobitev državljanstva morajo
kandidati izpolniti tri pogoje. Morajo razpolagati z dokazilom, da je kdo od njihovih
prednikov (starši, stari starši...) bil madžarski državljan, da na neki ravni obvlada madžarski
jezik in ne sme biti kaznovan (v zadnjih petih letih proti kandidatu ne sme potekati nikakršen
kazenski postopek).
Zakon, ki olajšuje pogoje za pridobitev državljanstva, pa je povzročil zaskrbljenost in
ogorčenost na Slovaškem, kjer živi okrog 550.000 Madžarov. Po njihovem mnenju zakon
predstavlja grožnjo varnosti. Kljub reakcijam s strani Slovaške, pa po besedah narodnostnega
poslanca v Sloveniji nekih večjih sprememb ni za pričakovati, je pa lepa simbolična gesta. Po
novem letu lahko torej slovenski Madžari zaprosijo za madžarsko državljanstvo, brez da bi za
njih bilo zavezujoče živeti na Madžarskem.
Andreja Pozderec

= Politične =
Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive
V Grajski dvorani Murska Sobota je potekala Strokovna tematska konferenca z
naslovom Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive. Gost na konferenci je bil
predsednik države dr. Danilo Türk. V sklopu konference pa so si ogleali tudi primere
dobrih praks socialnega podjetništva v Pomurju.
Podjetje Pribinovina je bilo organizator strokovne konference z naslovom Socialno
podjetništvo, izzivi in perspektive. Namen konference je bil okrepiti zavedanje strokovne in
širše javnosti o pomenu in oblikah socialnega podjetništva v Pomurju in celotni Sloveniji.
Prav tako pa tudi okrepiti zavedanje njegove vloge pri doseganju ugodnejših razvojnih
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trendov tako v Pomurju kot v celotni Sloveniji. Socialno podjetništvo je namreč priložnost za
razvoj Pomurja.
V okviru javnega naročila Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko je podjetje Pribinovina pripravilo strokovne podlage za izvedbo projektov
socialnega podjetništva v Pomurju in izvedbo aktivnosti, katerih namen je okrepiti dejavnost
socialnega podjetništva v Pomurju in čemu so koristni ti projekti in aktivnosti. Na ta način bi
se naj prispevalo k večji zaposlenosti in socialni vključenosti težje zaposljivih skupin
prebivalstva. Kot predstavnik organizatorja je otvoritev konference pripadla dr. Andreju
Horvatu. Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš je povedal,
da so v Sloveniji razpisali vsa sredstva in devetim izbranim projektom, ki se bodo izvajali do
konca leta 2011, dodelili 2 mil. €.
Predsednik države dr. Danilo Türk je v svojem nagovoru povdaril, da ni naključje da so se
srečali v Pomurju, ampak da s tem želijo pokazati, da so izkušnje te konference zanimive in
da so njeni zaključki pomembni za vso Slovenijo, ne le za Pomurje. Magistra Zdenka Kovač
pa je predstavila izhodišča konference, povedala pa je še, da je to le eden od odzivov na
globalno razvojno krizo, za katero ves svet išče rešitev. Pomembna stvar pri tem, pa je tudi
podpora okolja ter povezovanje evropskih instrumentov, ki pa zopet ni možno brez
sodelovanja države. Domet konference vsekakor presega vedno ožje okolje Pomurja, o čemer
sta pričala veliko število prijav udeležencev iz celotne Slovenije, kakor tudi udeležba
predsednika Slovenije. Na treh sklopih konference, na kateri so sodelovali strokovnjaki, ki se
na različnih področjih ukvarjajo s temami aktualnimi za celovito razumevanje pojmov
socialne ekonomije in socialnega podjetništva, so predavatelji govorili o socialnem razvoju,
socialnem podjetništvu v Sloveniji in EU, ter o socialnem podjetništvu in ranljivih družbenih
skupinah. Osnovno poslanstvo konference je, da se je iz dobrih praks potrebno naučiti in
potem v procesu dopolnjevati tako, da bodo tudi naši zanamci z njim zadovoljni.
Andreja Pozderec

2. seja Mestnega sveta Murska Sobota
V veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota so se mestni svetniki Mestne občine
Murska Sobota zbrali na drugi seji mestnega sveta Murska Sobota. Dnevni red je
obsegal 11. točk, med katerimi so obravnavali tudi točko dnevnega reda, ki je ostala
nesprejeta na prvi seji, to je imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Že takoj na začetku se je pokazalo, da bo seja potekala pestro in da bo podobno kot na prvi
seji, razprava burna. SDS, LDS IN SD so si izborile črtanje štirih točk dnevnega reda, sledilo
je podajanje pravnih mnenj s strani župana in s strani mestnih svetnikov. Obe strani sta
povedali, da je po pravilniku predlog skladen s proporcialnostjo in s poslovnikom, zato so
predlagali, da se s predlogom srečajo na sredini, da bi bile vse strani zadovoljne. Po
argumentiranju večih strani, je sledilo glasovanje o županovem predlogu, ki je bil zavrnjen že
na prvi seji. Vse tri svetniške skupine so se namreč strinjale, da bodo še enkrat glasovali o
novem županovem predlogu, potem pa, če ne bodo glasovali o njihovem predlogu, bodo sejo
zapustili in predlagali sklic izredne seje z eno samo točko dnevnega reda, glasovanje o
komisiji. Tudi tokrat predlog ni bil sprejet, zato je župan predložil nov predlog, ki se je od
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prejšnjega razlikoval po tem, da je namesto LDS, dva člana imela SD. Kljub pripombi
svetniške skupine LDS, da o takšnem predlogu nadaljna debata ni potrebna, je drug predlog
vseeno bil dan na glasovanje. Predlog je bil zavrnjen. Sledil je tretji predlog s strani župana, v
katerem manjše stranke niso prikrajšane o kadrovskih imenovanjih. Ob tem predlogu je
opozicija obstruirala sejo in zapustila sejno dvorano. Sledila je prekinitev seje s strani župana.
Andreja Pozderec

= Tu smo zaradi drugih =
Nov študijski program Evropskega središča Maribor
V prostorih Evropskega središča Maribor v Murski Soboti je potekala novinarska
konferenca. Predstavili so novosti za leto 2011 in študijsko leto 2011/2012. Seznanili pa
so nas tudi z novim dodiplomskim študijskim programom Finančne storitve.
V prostorih Evropskega središča Maribor v Murski Soboti so predstavili nov študijski
program Finančne storitve, ki zajema tudi področja bančništva in zavarovalništva. Program bo
v celoti kot dodiplomski in podiplomski študij deloval v študijskem letu 2011/2012, že
februarja 2011 pa bo razpisan magisterski del. Med tem bodo na Evropskem središču Maribor
nemoteno nadaljevali z dosedanjimi akreditiranimi programi. Na visoko kakovost
izobraževanja v tem izobraževalnem središču kažejo sodelujoči vrhunski strokovnjaki iz
Slovenije in Slovenci iz tujine.
Kot največja prednost Evropskega središča Maribor je to, da svoje programe hitro prilagodijo
potrebam oziroma povpraševanju na trgu. Predsednik Evropskega središča Maribor dr.
Ludvik Toplak je otvoril novinarsko konferenco, kjer je predstavil samo institucijo, beseda pa
je tekla tudi o neravnovesju med finančnim in gospodarskim sektorjem, katero smatra za
glaven vzrok za nastal finančni položaj tako v Sloveniji, kot tudi v svetu.
Predstojnik programa Finančne storitve dr. Jože Glogovšek je predstavil sam program.
Poudaril je, da je potrebno pravočasno poznavanje vplivnih politik, da bi se obranile vse vrste
financ, ki so potrebne kot modul za poučevanje. V sklopu programa bo predavanja izvajal tudi
akademski profesor iz EPF Univerze v Mariboru, ki je izrekel nekaj besed glede možnosti
inovacij v Pomurju. Kot predavatelj bo dajal poudarek predvsem na regionalni razvoj.
Univerzitetni študijski program Finančne storitve traja 3 leta, magisterski študij pa 2 leti.
Cena študija je primerljiva z drugimi visokimi šolami, zato kljub temu lahko rečemo, da je za
študente v Pomurju študij doma cenejši kot pa v študijskih središčih in centrih, kajti ljudje, ki
se šolajo doma, se ne bodo odselili v druga mesta, ampak bodo iskali možnosti razvoja doma,
tako da se na tak način tudi lahko prepreči beg možganov.
Vsi ki vas študij zanima, dobite več informacij na spletni strani Evropskega središča Maribor.
Andreja Pozderec
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= Za okolje =
Lipouska pout
KS Lipovci je sodelovanju z ZTK Beltinci pred Vaškim domom v Lipovcih postavila
novo turistično-informativno tablo kraja Lipovci z označeno pohodno potjo Lipouska
pout. Informativna tabla predstavlja nadaljevanja projekta Obnova vaškega vodnjaka v
kraju Lipovci, ki ga je v letu 2008 sofinanciral Heliosov sklad.
Lipovci, katerega zametki segajo v 14 stoletje (prvič se omenjajo leta 1322) kot Ketliphoc, naj
bi po pričevanjih dobili ime po velikih lipah, ki so stale na tem mestu. Tudi v pohodni poti
Lipouska pout stoji mogočna lipa kot ena izmed znamenitosti. Sama pot vključuje poleg
naravnih lepot in biotske raznovrstnosti še turistične in kulturne znamenitosti kraja Lipovci.
Na otvoritvi je Lipousko pot podrobneje predstavil predsednik KS Lipovci Janko Bezjak. Pot
v dolžini okrog 4700 metrov vključuje osem postojank. Pout se začne pri obnovljenem
vodnjaku pred Vaškim domom, od koder gre proti središču vasi mimo le nekaj metrov
oddaljene mogočne, več sto let stare lipe, ki v poletni pripeki daje osvežujočo senco vsem
mimoidočim. Do druge postojanke pout vodi še mimo stare panonske cimprane hiše, ki je
stara več kot dvesto let in ki je ena redkih takih na tem področju in pa mimo domačije
pokojnega lipovskega slikarja Izidorja Horvata - Izaka. Druga postojanka je kapela sv. Petra
in Pavla, za katero stoji pred kratkim zgrajen spominski park, na katerem sta kipa slikarja
Izaka in Karla Jakoba. Na vzhodni strani kapele pa najdemo na domačiji Jakob-Smodiš tudi
atelje izdelkov iz slame. Pri njih lahko vidimo tudi, kako se ti izdelki izdelujejo. Sledi
sodobna ekološka kmetija Jakob Draga, kje se ukvarjajo s sodobnim kmetovanjem. Na kmetiji
Jakob si lahko zainteresirani kupijo kmetijske pridelke. Pot nas od kmetije vodi naprej mimo
domačije Jakob Jožice, kjer društvo Aquila Lipovci že vrsto let izvajajo Likovno kolonijo
Izak. Nekaj sto metrov naprej pa je športno rekreacijski center Lipvci, kjer je tudi igrišče z
umetno travo. Nasproti igrišča pa jezero Vučja jama z lepo urejeno okolico, ki je primerne za
sprehode, meditacijo ali pa za oddih ob ribolovu. Naslednja postojanka je park Pinkava, ki še
nastaja. Park je dobil ime po potoku Pinkava, ki je včasih tekel skozi Lipovce in na tem mestu
je bil tudi izvor tega potoka. Iz parka Pinkava pa nas pout vodi po poljski poti do domačije
Žižek, kjer se prav tako ukvarjajo z izdelovanjem izdelkov iz slame in kjer je mogoče izdelke
tudi kupiti. Naprej po poljski poti pridemo do pokopališča Lipovci, kjer je spomenik matere
slikarja Karla Jakoba v naravni velikosti. Iz pokopališča pa nas pout vodi nazaj do Vaškega
doma.
Direktorica ZTK Beltinci Elica Horvat je povedala, da tabla veliko pomeni za obogatitev
turistične ponudbe v samih Lipovcih in za celo občino Beltinci, saj so kvalitetne informacije
eden najpomembnejših vidikov za uspešen turizem. Skupna vrednost table je bila 2300 € in to
je predstavljalo dodatek, ki so ga dodali projektu Obnova vaškega vodnjaka. Na otvoritvi je
prisostvoval tudi župan občine Beltinci dr. Matej Gomboši, ki je poudaril, da so takšni
"majhni" projekti v občini zelo pomembni in da si on kot župan želi, da bi bilo takšnih
aktivnosti v občini Beltinci čim več, saj le ti pripomorejo k pristnemu sodelovanju med
različnimi organizacijami.
Borut Bojnec
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= Podjetništvo in gospodarstvo =
SGP Pomgrad predstavili poslovno leto 2010
Skupina SGP Pomgrad, ena večjih slovenskih gradbenih skupin, je pred kratkim
predstavila oceno poslovnih rezultatov v iztekajočem se letu ter poslovne načrte za leto
2011.
Kljub letošnjim izredno težkim razmeram v gradbeništvu, so v SGP Pomgradu z rezultatom
zadovoljni. V letu 2010 so namreč dosegli 115 milijonov evrov skupnih prihodkov in 75
milijonov evrov konsolidiranih prihodkov. Poslovno leto je predsednik uprave skupine SGP
Pomgrad Tadej Ružič opisal s sledečimi besedami: »Letošnje leto označujejo izredno težke
tržne razmere, kar je delno posledica splošne gospodarske krize. V SGP Pomgradu smo to
občutili predvsem v povečanju plačilne nediscipline, likvidnostnih problemih ter pri zelo
nizkih cenah na javnih razpisih«.
Na začetku leta je SGP Pomgrad skupaj z avstrijskim Oberndorferjem ustanovil družbo
Oberndorfer-Pomgrad Holding d.o.o.. Ustanovitev skupne družbe je velik korak in mejnik
razvoja na področju dejavnosti armirano-betonskih montažnih konstrukcij in elementov.
Največji poudarek in prednost ustanovitve je širjenje te dejavnosti na trge JV Evrope ter večja
konkurenčnost v Sloveniji. Pomgradov osnovni cilj v prihodnjem letu je predvsem ohraniti
tržni delež na gradbenem trgu in sodelovati na vseh velikih projektih v regiji, ter začeti
pridobivati dela po sprostitvi trga v Avstriji. V pričakovanih, zelo težkih razmerah želijo
ohraniti plačilno sposobnost in likvidnost, ter na ta način ohraniti status dobrega poslovnega
partnerja.
Andreja Pozderec

P&F Jeruzalem Ormož predstavil rezultate za leto 2010
V prostorih P&F Jeruzalem Ormož je potekalo prednovoletno srečanje z novinarji.
Namen srečanja je bil seznaniti javnost z letošnjimi poslovnimi rezultati in
najpomembnejšimi dogodki ter načrti za prihodnost.
Dve dužbi P&F WINERIES sta v Sloveniji, tri pa v tujini in sicer na Nizozemskem, v Nemčiji
in na Kitajskem. V Sloveniji sta družbi P&F Jeruzalem Ormož in P&F Ljutomerčan, ki
letošnje leto zaključujeta pod okriljem številnih novosti ter spodbudnih poslovnih rezultatov.
Pot med deset najboljših vinogradnkov Evrope na področju belih vin si utirajo s kakovostjo in
večjim izvozom, ki ga bodo, po dosedaj razpoložljivih podatkih, letos povečali za kar 3 krat.
Vložen trud na področju prodaje, kot tudi na področju kakovosti, se pozna tudi v skupni
prodaji, ki bo po njihovih ocenah za dobrih 30 % višja kot lansko leto.
Pomembnejši prodor na tuje trge, kot na primer na Kitajsko, so si zagotovili s pošiljko vin
Puklavec&Friends, kamor so distribuirali kar 1,5 milijonov steklenic vin, večje količine pa
izvažajo tudi v Veliko Britanijo, Belgijo in na Nizozemsko. Kljub slabi letini, ki je prizadela
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celotno vinogradništvo, so letos s pomočjo lastnih vinogradov ter kooperantov Jeruzalemskih
goric pridobili 4265 ton grozdja, kar je sicer za 30 % manj, kot je bilo pričakovano.
Nova proizvodna linija, ki so jo odprli letos, po zagotovilih predstavnikov podjetja deluje
odlično. Za kako velike spremembe gre, priča tudi podatek, da so letos v enem dnevu
napolnili več steklenic kot drugače v celem mesecu. Vse rekorde pa so porušili letošnjega
novembra, ko so napolnili kar 940 tisoč steklenic namenjenih tako domači kot tuji prodaji. V
okviru srečanja z novinarji so razkazali tudi zbirko arhivskih vin, ki predstavlja največjo, ob
tem pa tudi eno najbolj negovalno in urejeno v Sloveniji.
Njihove blagovne znamke ostajajo enake ali prenovljene. V preteklem letu so bile deležne
vizualne prenove, ki je posledica združenja podjetij pod enim lastnikom. Še naprej pa so to
vina Jeruzalem-Ormož, Ljutomerčan, ter linija Puklavec&Friends, ki pa je namenjena zgolj
izvozu. Družbi se v letu 2010 ponašata s številnimi domačimi in tujimi nagradami. V letu
2010 so vina iz Ormoške in Ljutomerske kleti namreč prejela številne medalje in priznanja na
mednarodnih in domačih ocenjevanjih vin in sicer Concourse Mondial DeBruxelles, Decanter
World Wine Award London, International Wine Challenge London, Mundus Vini Neustadt,
Japan Wine Challenge, Vino Slovenija Gornja Radgona... in ker menijo, da je najboljše stvari
potrebno deliti z drugimi, so tudi z nami z veseljem delili svoje poslovne uspehe v letošnjem
letu ter načrte za naslednje leto.
Andreja Pozderec

= Izobraževanje v Pomurju =
Inovativni ukrepi pri upravljanju pomurske krajine
V sklopu festivala IZUM 2010 se je v hotelu Diana odvijala znanstvena konferenca z
naslovom Inovativni ukrepi pri upravljanju pomurske krajine. Sodelovali so mnogi
pomurski akademiki, med govorniki pa je bil tudi mag. Dejan Židan, minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
Letošnja 8. konferenca Pomurske akademije PAZU je 3 in 4. decembra v Murski Soboti
združila vrsto uglednih pomurskih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so sodelovali s
prispevki iz različnih znanstvenih področij, še posebej pomembni pa so prispevki, katerih
vsebina obravnava Pomurje in upravljanje z njim v luči trajnostnega regionalnega razvoja.
Konferenca PAZU velja za osrednji znanstveni dogodek v regiji, letos pa za največji tudi po
obsegu, saj so člani in članice prispevali kar največje število prispevkov doslej. Predavanja in
debatiranje pomurskih akademikov so zelo raznovrstna in zanimiva tudi za laično javnost, saj
se sodelujoči trudijo vsebino podati na kar se da razuljiv način, kar je po besedah predsednika
PAZU dr. Mitje Slavinca navsezadnje tudi pomembno poslanstvo dogodka.
Poseben gost konference je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS mag. Dejan
Židan.
Samanta Gomboc
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Učenci četrte OŠ podarili srečo
Učenci, učitelji in mentorji iz OŠ IV so v telovadnici tretje OŠ Murska Sobota pripravili
prireditev Podarimo srečo. Prispevki zbrani na prireditvi bodo namenjeni razširitvi
doslej premajhne jedilnice na OŠ IV.
Na OŠ IV Murska Sobota so organizirali že tradicionalno prireditev Podarimo srečo. Učenci
OŠ IV Murska Sobota so pod vodstvom njihovih učiteljev in sodelavcev pripravili zabaven
program, ki je potekal v telovadnici tretje OŠ Murska Sobota. Obiskovalcem so se predstavili
s petjem, igranjem, plesom in veličastvenimi kostumi. V drugem delu prireditve pa so
nastopili tolkalisti zbrani v skupini MURSKA PERCUSSION ENSEMBLE in zatem je sledil
še Božično-novoletni bazar z izdelki učencev in srečolovom.
S strani staršev pa so bili deležni zahvale tudi učitelji, saj so jim izrazili iskreno zahvalo za
njihovo srečno in potrpežljivo delo z njihovimi otroki, kajti s tem, da jim podarjajo srečo,
podarjajo srečo tudi staršem. Velika želja organizatorja prireditve je bila zbrati čim več
sredstev za premajhne jedilnice na OŠ IV Murska Sobota. Za vse tiste, ki bi učencem radi
kakorkoli pomagali izboljšati učne pogoje, pa morebitne dobrodelne prispevke lahko nakažejo
na tekoči račun OŠ IV Murska Sobota. Dobremu vzdušju v telovadnici z mnogimi ogleda
vrednimi nastopi je botrovalo tudi lepo vreme in tako kot se za december spodobi, je
prireditev izzvenela v prijetnem druženju vseh prisotnih in klepetom na čajanki. Na prireditvi
je prisostvovalo veliko obiskovalcev, ki je spet enkrat več dokazala, da učenci, tudi če so
drugačni, zmorejo marsikaj in da ne rabijo veliko, da se jim pričara nasmeh na obraz.
Andreja Pozderec

= Zdravje duha in telesa =
Spregovorimo o samomoru in medijih
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota je potekalo srečanje novinarjev in
urednikov pod naslovom Spregovorimo o samomoru in medijih. Pogovor je tekel o
preprečevanju samomora, predstavili pa so tudi strokovne smernice za odgovorno
novinarsko poročanje.
Mediji predstavljajo enega izmed ključnih in neprecenljivih stebrov preprečevanja samomora.
Na srečanju v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota smo se dotaknili naših
izkušenj in dilem pri poročanju o samomoru, izpostavili smo vlogo in priložnosti novinarjev
in urednikov pri preprečevanju samomorov, predstavili so nam vsebino strokovnih smernic za
odgovorno novinarsko poročanje in skozi konkretne primere preverili uporabnost smernic za
odgovorno poročanje o samomoru. Srečanje je vodila strokovnjakinja dr. Saška Roškar,
nacionalna predstavnica pri mednarodni organizaciji za preprečevanje samomora.
Neustrezno medijsko poročanje o samomorih lahko vodi k posnemanju samomorilnega
vedenja, medtem ko ima ustrezno poročanje lahko preventivne učinke. Novinarji naj
spremljajo etično vodilo, da naj se, zaradi spoštovanje do umrlega in njegovih svojcev, tema
samomora nikoli ne uporablja v namene večje gledanosti. Ključna ugotovitev srečanja je bila,
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da se pri poročanju o tovrstni tematiki obvezno polaga poudarek na pomoč osebam v stiski, na
primer z navedbo najbližnjih psihiatričnih bolnišnic, kriznih telefonov, nevladnih organizacij,
internetnih naslovov. Kot kontakt za pomoč v stiski se navadno lahko obrnete na osebnega
zdravnika ali na najbližjo splošno bolnišnico. V SV delu Slovenije pa na Psihiatrično
bolnišnico Ormož ali Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo.
Andreja Pozderec
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= Dogajalo se bo =
10. december 2010 – A. Jelačin PACIENTI V ČAKALNICI, komedija. Ob 10.00h,
Grajska dvorana Murska Sobota
11. december 2010 – prireditev PODARIMO SREČO. Ob 14.00h, Telovadnica OŠ III
Murska Sobota.
19. december 2010 – Božično-novoletni koncert. Ob 18.00h, Srednja Bistrica, dvorana.
19. december 2010 – Društvo baletnih umetnikov Slovenije: Veliki baletni večer, balet.
Ob 19.00h Gledališka in koncertna dvorana LENDAVA.
23. december 2010 – BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT VLADA KRESLINA. Ob
19.00h, Kulturni dom Gornja Radgona.
25. december 2010 – BOŽIČNI VEČER IN OBDARITEV NOVOROJENCEV 2010. Ob
18.00h, Kapela sv. Petra in Pavla Lipovci.
26. december 2010 – PLESNA PRODUKCIJA »URŠKA« 2010. Ob 18.00h, Osnovna šola I
Murska Sobota.
27. december 2010 – Božično-novoletni koncert MePZ CANTATE. Ob 18.30h, Župnijska
cerkev sv. Ladislava, Beltinci.
31. december 2010 – Silvestrovanje v Beltincih z ansamblom HORIZONT. Ob 22.00h,
Parkirišče Mercator Beltinci.
31. december 2010 – Silvestrovanje na prostem 2011. Ob 23.55h, Center mesta Murska
Sobota.
8. januar 2010 – OD ČESA JE ODVISEN USPEH? Ob 10.00h, RIS DVOREC Rakičan.
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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: Simona Ferčak
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
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