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= Aktualno v Pomurju =
Srečanje starejših občanov mesta Murska Sobota
Ob tednu starejših občanov so mestne četri Murska Sobota pripravile tradicionalno
srečanje starejših občanov. Srečanje je potekalo v kavarni Diana.
Mestne četrti Murska Sobota v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota vsako leto že
tradicionalno ob tednu starejših občanov pripravijo tudi srečanje starejših občanov mesta
Murska Sobota. Srečanja se je udeležila dobra četrtina starejših občanov in zbrani v dvorani
so nakazovali, da je to njihov dan, dan obujanja spominov, dan ko se srečajo z znanci, s
prijatelji in samo zanje je bil pripravljen bogat kulturno-zabavni program. Tako so z igro
nastopili otroci iz vrtca Murska Sobota in upokojenci, zabavali pa so se tudi ob glasbenih
ritmih Draga Jošarja. Organizator pa je poskrbel tudi za to, da so bili obdarjeni.
Ob tednu starejših občanov poteka več aktivnosti tudi v sodelovanju s Centrom za socialno
delo ter rdečim križom Murska Sobota. Dobra obiskanost srečanja starejših občanov mesta
Murska Sobota je navdušila tudi Boža Bohorja. Zbrane je nagovoril in jim predstavil nekaj
aktualnih projektov tudi župan MOMS Anton Štihec. Naša žlahtna generacija lahko zlahka in
z zagotovostjo potrdi, da kar v življenju dajemo, tudi prejemamo in skrb za starejše naj bo
naša naloga skozi vse generacije, kajti slej ko prej vsak, ki mu je to dano, doživi jesen
življenja. Tokratno srečanje starejših občanov mestnih četri Murska Sobota predstavlja le del
v mozaiku dogajanja starejših in kot rečeno, so se organizatorji lepo potrudili, da so jim
polepšali ta dan.
Lea Vlaj

Tiskovna konferenca FRISK 2010
V Murski Soboti bo 11 in 12.novembra potekal festival računalništva in sodobnih
komunikacij 2010. Letos nosi slogan "Gremo v oblake". Pred odprtjem festivala so
pripravili tiskovno konferenco.
Festival računalništva in sodobnih komunikacij FRISK 2010 bo letos potekal četrtič, kar
pomeni, da je postal že tradicionalen in predstavlja tako v lokalnem kot tudi v slovenskem
okolju pomemben informacijsko-komunikacijski dogodek. Minulo leto ga je obiskalo več kot
2000 obiskovalcev, deležen pa je bil tudi več kot 60 medijskih objav in omemb.
Tudi letos FRISK ostaja v lokalnem pomurskem okolju, to je v Murski Soboti. Na tiskovni
konferenci so festival predstavili člani organizacijskega odbora. Dogajanje na dvodnevnem
festivalu je razdeljeno na delavnice za izobraževanje, predavanja in okrogle mize. Cilji
festivala pa so pospešiti razvoj informacijskih tehnologij, seznanjanje širše javnosti s
prednostmi, ki nam jih le ta prinaša in vzbujanje zanimanja mladih za študij tehniških smeri,
ob tem pa druženje predstavnikov podjetij z najperspektivnejšimi mladimi kadri.
Andreja Pozderec
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Obvezna zimska oprema
Bliža se datum, ko bo potrebno naše jeklene konjičke opremiti za zimo. Hitro je leto
naokoli in da nas sneg ne bi presenetil smo obiskali Policijsko postajo Murska Sobota,
kjer so nam podrobneje razložili, kaj v skladu z zakonom so zimske razmere.
Montažo avtoplašča svetujemo, da prepustite strokovnjaku z ustrezno opremo, znanjem in
izkušnjami. Mehanik bo poskrbel tudi za ustrezno optično nastavitev vašega vozila, saj le to
zagotavlja, da je krmiljenje vozila natančno.
Zakon določa, da je zimski čas od 15. novembra do 15. marca naslednje leto. Izven tega časa
pa so zimske razmere še, če pada sneg in se sneg oprijema vozišča. V zadnjih letih opažajo,
da vozniki svoje vozilo opremijo pravi čas za zimske razmere. Zimska oprema vozil je, da so
nameščene na vseh štirih kolesih zimske pnevmatike. Proizvajalci teh pnevmatik jih
označujejo z oznako M+S. V zimskih razmerah pa je dovoljeno uporabljati tudi letne
pnevmatike (vsaj 3 mm profila), s tem da je potrebno v vozilu imeti tudi ustrezne verige ali
druge enakovredne pripomočke. Poleg tega pa še priporočajo, da imajo vozniki v vozilu še
strgalo za čiščenje snega, v rezervoarju pa naj imajo tekočino, ki ne zmrzuje, dobro pa je v
avtu imeti tudi kako odejo.
V primeru da vozniki nimajo nameščene zimske opreme na vozilih v zimskem času oz.
zimskih razmerah, je kazen 120 €, če pa z vozilom brez zimske opreme obstanejo nekje na
cestišču in je zaradi tega oviran promet, takrat pa je kazen 400 €. Vsem nam je menjava gum
zamudno opravilo, saj se ga večina ljudi loti v zadnjem hipu, vendar primerne pnevmatike
poskrbijo za našo varnost in varnost naših sopotnikov v zimskih razmerah na cesti. Prav tako
ne smemo pozabiti, da je po menjavi gum zelo pomembno, da se en dan vozi počasi, brez
hitrih pospeševanj in naglih zaviranj.
Andreja Pozderec

Otvoritev krožišča v Gornji Radgoni
Občina Gornja Radgona je dobila novo krožišče. V ta namen so pripravili slavnostno
otvoritev. Krožišče pomeni prometno pridobitev za še boljšo povezavo med Slovenijo in
Avstrijo.
S ponosom je župan občine pozdravil vse zbrane ob otvoritvi novega krožišča v Gornji
Radgoni na Lackovi ulici s peš potjo na Jurkovičevo ulico in otvoritev obnovljene
Kerenčičeve ulice. V nagovoru se je dotaknil tudi nadaljnih načrtov in izpostavil zadani cilj,
da bo občina Gornja Radgona v novem mandatu spadala med 10. najuspešnejših občin v
Sloveniji. Krožišče pa pomeni dodatno pridobitev povezave med slovensko in avstrijsko
Gornjo Radgono.
Po končani otvoritvi je na otvoritveni ploščadi sledilo družabno srečanjeza vse udeležence.
Sproščenemu vzdušju pa je poleg lepega vremena botrovalo še vse polno dobrot in živahne
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glasbe, tako da ni manjkalo ničesar in se je lahko z optimizmom gledalo v nadalnje načrte za
napredek občine.
Andreja Pozderec

Martinovanje na Kapeli
Na dvorišču Kleti Kapela je prejšnji vikend potekalo drugo martinovanje. V sklopu
prireditve je bilo organizirano pestro dogajanje, med drugim tudi 28. Martinov pohod,
tek in kolesarjenje.
Konec tedna je zaznamoval sveti Martin, zavetnik vinogradnikov. V ta namen je
Vinigadništvo in vinarstvo Kapela s soorganizatorji pred svojo vinsko kletjo priredilo 2.
martinovanje Kleti Kapela. Kapelska vinska klet se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, saj
pridelujejo vina že od leta 1921, prav tako pa jim je v ponos prva okrogla vinska klet v
Sloveniji, ki je zelo priljubljena med turisti.
Prireditev se je začela dopoldne, goste pa je zabaval pester izbor nastopajočih, med drugim
tudi glasbena skupina Toti štirje. Martinovanje je bilo uradno odprto s strani direktorice Kleti
d.d. in župana Radenec. Kot se za martinovanje tudi spodobi, so se prireditve udeležile tudi
vinske kraljice iz cele Slovenije. Program je bil popestren še z pohodom, tekom in
kolesarjenjem po okolici Kapele, prav tako pa so se na številnih stojnicah predstavljali
vinogradniki Kapelskih goric, domači obrtniki in turistična društva z bogato domačo
kulinariko.
V kapelskih vinih so tako cel dan uživali številni obiskovalci, pa vendar so tako organizatorji
kot tudi vinske kraljice poudarjali kulturno uživanje te žlahtne kapljice. Preveliki odmerki so
namreč lahko usodni, zato je pomembno, da vina pijemo v majhnih odmerkih, namesto v
količini uživamo v njegovi kakovosti. Tako se lahko v prijateljskem razpoloženju večkrat
srečujemo z njim.
Samanta Gomboc

Leopoldov sejem v Gornji Radgoni
Občina Gornja Radgona je organizirala tradicionalni Leopoldov sejem, katerega so
obiskali številni obiskovalci iz Slovenije in Avstrije.Ponudba razstavljalcev je obsegala
domačo in umetnostno obrt, predstavila so se domača in sosednja društva, zavodi in tudi
dediščina Prlekije.
Tako kot vsako leto so tudi letos na dan svetega Leopolda, torej 15. novembra, pripravili
Leopoldov sejem v Gornji Radgoni. Gre za tradicionalno sejemsko prireditev, ki z redkimi
izjavami poteka neprekinjeno že od leta 1700 in to na območju celotne Radgone, zadnjih
nekaj desetletij pa v dveh prijateljskih mestih v Gornji Radgoni in v avstrijski Radgoni
oziroma Bad Radkersburgu.
Tudi letošnji Leopoldov sejem je potekal ves dan na mestni tržnici, ter okoliških parkiriščih in
travnikih, v avstrijski Radgoni pa je sejem bil predvsem v središču mesta, na glavnem trgu in
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vseh osrednjih mestnih ulicah. Upamo da čimprej pride do združitve obeh sejmov in se s tem
prikaže Evropa brez meja.
Andreja Pozderec

Digitalno nad analogno
Slovenija bo decembra 2010 dokončno prešla na oddajanje vsebin izključno v digitalni
tehniki. Po tem spremljanje preko analognih sprejemnikov ne bo več mogoče.
Prehod iz analognega v digitalno oddajanje televizijskih programov v DVB-T tehniki
omogoča boljšo izkoriščenost radio-frekvenčnega spektra. Tako bo omogočeno oddajanje
večjega števila televizijskih programov, del radio-frekvenčnega spektra pa bo lahko namenjen
drugim stvarem, kot je na primer fiksni in mobilni radijski širokopasovni dostop do
internetnih storitev.
Zagotovilo, da bo sprejemnik pravilno deloval je oznaka DIGI – preklopite na digitalno,
zelena nalepka, ki pomeni da sprejemnik ustreza specifikacijam zahtev na DVB-T
sprejemnika za Slovenijo. Uporabniki morate biti pri morebitnem nakupu sprejemnikov, ki
omogočajo digitalni sprejem, pozorni na naslednje: s starimi televizijskim sprejemniki bo
sprejem digitalnih signalov mogoč z namestitvijo digitalnega dekoderja. Za gledalce, ki TV
program sprejemajo preko kabelskih in satelitskih sistemov, se ne bo spremenilo nič in bodo
programe še naprej spremljali brez sprememb.
Naprave, ki jih kupujete, morajo biti zato označene z znakom za združljivost s slovenskim
DVB-T sistemom. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo priporoča, da pred
nakupom na spletnih straneh ministrstva sproti preverjate, katere sprejemne naprave so bile
preverjene in potrjene v Sloveniji. Če kupljene naprave ne bodo delovale, ministrstvo svetuje,
da uporabniki od prodajalcev zahtevate, da naprave nadgradijo s slovenskimi priporočili, ki so
objavljene že več kot leto dni.
Ne pozabimo, da je analogno oddajanje le še do 1. decembra 2010, tako da pravi čas
poskrbimo za pravega pretvornika signala ali za nabavo novega TV sprejemnika. Gledalci, ki
bodo imeli težave s sprejemanjem signala, naj pokličejo telefonsko številko 080 2222, kjer
bodo lahko preverili, kakšna je pokritost določene lokacije z digitalnim signalom. Med
drugim vas obveščamo, da je tudi lokalna TV AS že pripravljena na izklop signala, tako da
vam želimo dober sprejem še naprej.
Andreja Pozderec

Predstavitev aktivnosti na temo premoščanja širokopasovne vrzeli v
Pomurju
Pomurje zaostaja za Slovenijo v marsičem, med drugim tudi v dostopu do svetovnega
spleta. Ena izmed prioritet Vlade Republike Slovenije je omogočanje dostopa do
svetovnega spleta vsem potencialnim uporabnikom v Sloveniji. V ta namen je Projektna
pisarna pisarne Vlade RS v sredo v prostorih kluba PAC pripravila predstavitev
aktivnosti in pogovor na temo premoščanja širokopasovne vrzeli v Pomurju s
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širokopasovnimi brezžičnimi sistemi. Sestanka so se poleg vodje projektne pisarne v
Pomurski regiji udeležili tudi predstavniki zainteresiranih pomurskih občin,
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, ter predstavnik podjetja Mobitel.
EU je sprejela strategijo „Digitalna agenda 2010-2020“, ki predvideva tudi zmanjševanje
širokopasovnega razkoraka v državah članicah. Iz naslova tako imenovanega „črpanja EU
sredstev“ je Vlada RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – od julija 2010 sprožilo dva
potencialna finančna kanala za brisanje „belih lis“. Gre za okrog 40 MEUR za obdobje 20112013 namenjenih za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti na območjih, kjer danes širokopasovni
priključki niso omogočeni in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja. Cilj vladnih
aktivnosti in konkretnih javnih razpisov je zgraditi odprta širokopasovna omrežja v lokalnih
skupnostih na tistih območjih, kjer takega omrežja še ni. V Pomurju so to predvsem območja
na Goričkem.
Državni sekretar dr. Andrej Horvat je povedal, da izgradnja širokopasovnega omrežja za
navadnega človeka ogromno pomeni in prav tako za Pomurje, saj če želimo imeti podjetnike,
ki bi se v Pomurju tudi naseljevali, jim moramo to čim prej zgraditi. Predstavnik Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bogdan Pungartnik pa je povedal, da je za pomursko
regijo zagotovljenih slabih 4,3 milijona evrov. Ker je ena od smernic evropske komisije, da se
bele lise izbrišejo iz zemljevida EU, se lahko zgodi, da dobijo še neka dodatna sredstva in
bodo razpis še enkrat ponovili. Na sestanku pa so prisostvovali tudi predstavniki podjetja
Mobitel, ki so predstavili njihov predlog celovitega reševanja na tem področju. Gradili bi
optične povezave do lokacije in same lokacije (stolpi), ki bi jih v celem Pomurju zgradili
samo 11. V podjetju Mobitel bi za svojo gradnjo potrebovali okrog 5 milijonov evrov, od tega
milijon evrov svojih sredstev.
Borut Bojnec

16. letna konferenca Pomurskega društva za kakovost
V Jakijevi dvorani zavarovalnice Triglav je Pomursko društvo za kakovost, ki deluje že
od leta 1993 organiziralo že 16. letno konferenco pod motom Kompetence in kakovost.
Osnovni interes društva je predvsem pridobivanje novih znanj in prenos dobre prakse med
različnimi področji in organizacijami. V plenarnem delu konference so slušatelji najprej
prisluhnili razmišljanju, pogledom in izkušnjam vabljenega gosta mag. Roberta Lična.
Priznanje Pomurskega društva za kakovost Zlati znak za kakovost so letos podelili podjetju
IN-IN, ki obeležuje 20 let delovanja, v zadnjem obdobju pa je naredilo pomembne premike v
svojem poslovanju. Hkrati pa je podjetje prejelo tudi certifikat ISO 9001.
Na konferenci so podelili tudi priznanja in nagrade v okviru razpisa Študentsko podjetniškega
in inovacijsko raziskovalnega centra ŠPIC, ki ga vodi dr. Branko Škafar. Posebno skrb
društvo namenja predvsem delu z mladimi od vrtca naprej. V vrtcu je bil razpis na temo Kako
se bomo vozili čez 50 let, priznanji pa sta prejeli Roko Kolmanič in Lani Habjanič iz enote
Miške soboškega vrtca. V osnovnih šolah je potekal razpis na temo Murska Sobota leta 2050,
priznanje za prispevek na to temo je prejel Filip Dora iz OŠ II Murska Sobota. V srednjih
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šolah so nagrado za najboljši poslovni načrt prejele dijakinje Ekonomske šole MS Darja
Čerpnjak, Tamara Farkaš, Nuša Kutnjak in Doris Letina za pdjetje Okus svežine.
Na letni konferenci Pomurskega društva za kakovost Pomurska gospodarska zbornica
podeljuje tudi priznanja za najboljše inovacije v pomurski regiji. Letošnje zlato priznaje so
prejeli inovatorji dr. Mitja Slavinec, Matjaž Pavlinjek, Denis Žido in Aleks Žeks iz družbe
Roto Pvlinjek za hišne vetrne elektrarne, Blaž Gerenčer iz Reflexa za organizacijo internega
izobraževanja in samostojni inovator Peter Sever za pogon z integrirano funkcijo. Srebrno
priznanje so prejeli inovatorji družb Elti, Varstroj, Reflex in skupina Panvita, bronasto
priznanje pa inovatorji družb Kreativne ideje, Reflex in Arcont. V sklopu konference je bilo
predstavljenih tudi devet strokovnih referatov, v okviru šolstva pa so pripravili tudi delavnice
na temo Samo-evalvacija v vrtcih in šolah.
Mitja Perš

Podjetje MSC Pomurje odprlo center za marketing in prodajo
Pred kratkim je podjetje MSC Pomurje na uradni slovesnosti v Murski republiki odprlo
center za marketing in prodajo. Tako se podjetjem v Pomurju pridružuje novo podjetje
MSC Pomurje d.o.o.
Le to je bilo ustanovljeno letos kot hčerinsko podjetje MSC Adriatik d.o.o. s sedežem v
Ljubljani. Matično podjetje deluje že dobra tri leta in ga odlikuje dobro poslovanje in odlično
sodelovanje s priznanimi slovenskimi podjetji. Upajo da se bodo tem pridružila še podjetja iz
pomurske regije.
Podjetju MSC Pomurje je na poti do ustanovitve nudila pomoč in strokovno podporo
Projektna pisarna Vlade RS za Pomursko regijo, ki jo vodi dr. Andrej Horvat. Svojo začetno
dejavnost tako MSC Pomurje sofinancira s pomočjo javnega razpisa za sofinanciranje
začetnih investicij, podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pomurju.
MSC Pomurje izvaja projekt Zakladi Pomurja, katerega poglavitni cilj je program
prepoznavnosti in trženja tradicionalnih izdelkov iz Pomurja, ki jih po njihovem prepričanju v
regiji ne manjka, zato pozivajo pomurske obrtnike, izdelovalce in podjetja, da se jim
pridružijo in z njihovo pomočjo, lastnim proizvodom utrejo pot na trg ali povečajo prodajo.
Podjetje bo tržilo in pospeševalo prodajo prek modernih komunikacijskih kanalov.
Mirjana Ropoša

= Mladi Pomurci =
Otroci za varnost v prometu
Že osmo leto poteka preventivna akcija Otroci za varnost v prometu. Tako so na
martinovo voznike ustavljali otroci v spremstvu policistov. Namen akcije je opozoriti
voznike na nevarnost alkohola v prometu.
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Soboški Zavod za zdravstveno varstvo je v sodelovanju z pomurskimi osnovnimi šolami in
vrtci, Policijsko postajo Murska Sobota in Pomurskim društvom za boj proti raku organiziral
že tradicionalno martinovo akcijo Otroci v prometu. Otroci so v ta namen že predhodno v šoli
likovno ustvarjali in nazorno predstavili nevaren vpliv alkohola v prometu. Voznikomso
podarili risbico in zloženko o alkoholu in sporočili »Alkohol v prometu jemlje življenja tako
nedolžnih kot tistih, ki vozijo pijani. Varen voznik je trezen voznik. Ko piješ, ne vozi. Če
voziš, ne pij«.
Andreja Pozderec

Varnost v prometu
Družba Sava Tires že nekaj let pripravlja projekt Za varnost otrok. Na srečanju v
Murski Soboti so predstavniki družbe otrokom prvih razredov OŠ II Murska Sobota
podelili odsevne brezrokavnike.
V okviru koncerna Goodyear je podjetje Sava Tires d.o.o. v sodelovanju z Vulco servisi
ponovno pripravilo projekt Za varnost otrok. Mednarodni projekt podpirajo občine,
ministrstvo in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Naši najmlajši so namreč tako
v okolici šole in vrtca kot tudi v precej izpostavljenem cestnem prometu. Na to je potrebno
opozoriti predvsem ob prihodu zime, ko so dnevi vedno krajši in je preventiva otrok in
ustrezno izobraževanje o nevarnostih na cesti ključnega pomena.
S projektom za Varnost otrok so v podjetju začeli že lansko leto. Glavni namen tega projekta
je, da tudi Sava Tires kot veliko podjetje v Sloveniji prispeva k večji varnosti naših otrok na
cesti. Osnovna šola 2 Murska Sobota s podružnično enoto Krog je bila edina sodelujoča
pomurska šola v projektu. Za otroke je krajši zabavni program na temo Varnost v prometu
pripravila Saša Einsidler, ki tudi sama sodeluje v tem projektu, kateremu so z veseljem
prisluhnili in tudi pridno sodelovali. Prav tako pa so tudi sami prispevali k pestrosti programa
in nas vse razveselili s poučnimi točkami. Organizatorji projekta želijo na ta način tudi letos
prispevati k temu, da bo čim več šolarjev varnih na naših cestah. Z bolj previdno vožnjo ob
mračni večerih pa lahko tudi sami pripomoremo k večji varnosti naših malčkov.
Andreja Pozderec

= EU v Pomurju =
Projekt WOMEN&YOUTH
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek iz Andrejcev je v sklopu projekta
WOMEN&YOUTH v Lipovcih organiziralo rokodelske delavnice. S projektom želijo
prispevati k razvoju čezmejnih regij in zaposlitvi oziroma samozaposlitvi žensk.
Društvo Žitek je v Lipovcih organiziralo rokodelske delavnice, pri katerih je sodelovala tudi
prekmurska domača obrt Doužnjek. Delavnice so bile izvedene pod okriljem projekta
Društvo za pr e pih z na nja in info r ma c ij Vö te r
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WOMEN&YOUTH. Projekt pomeni prekomejno iniciativo za vseživljensko učenje žensk in
mladine. Pri projektu namreč sodeluje 7 partnerjev iz Slovenije in Madžarske.
Janja Balažic, nadomestnica vodje projekta, je podrobneje predstavila projekt. Gre za projekt,
ki se izvaja v okviru operativnega programa Slovenija - Madžarska 2007-2013. V projektu
sodeluje 7 partnerjev, od tega 3 iz Madžarske in 4 iz Slovenije. Projekt je sofinanciran iz
strani EU. Cilj projekta je prispevek k razvoju čezmejnih regij in razvoj konkurenčnega in
trajnostnega območja sodelovanja, s priložnostmi za sodelovanje. Ciljne skupine pa so
predvsem ženske, mladi, lokalno prebivalstvo in potencialni podjetniki. Tekom leta so izvedli
že nekaj dogodkov, kot so študijski obiski, bilateralne delavnice, ogledi dobrih praks...
Andreja Pozderec

= Zamejski tris =
4. MIKOLOŠKO SREČANJE GORIČKO 2010
V Gradu na Goričkem je pred časom potekalo že 4.mednarodno srečanje mikologov ob
evropski Zeleni vezi. Srečanja so bila namenjena učilnici v gozdu, izvedli pa so tudi
posvet z aktualno problematiko, nabrali številne in raznolike glive v goričkih gozdovih,
na travnikih ter nad opuščenim kamnolomom v Bad Gleichenbergu v Avstriji. Srečanje
je bilo pestro in zanimivo.
Po besedah Andreja Piltaverja smo Slovenci narod gobarjev. Želja strokovnjakov na tem
področju pa je razširiti vedenje o gobah v smislu gobarskega bontona. Ljudje naj pri pobiranju
gob, gobe, ki jih ne bodo pobrali, pustijo pri miru in jih ne brcajo. Poleg gob, ki so užitne in
strupene in ki rastejo v slovenskih gozdovih pa tudi po celem svetu, strokovnjaki čedalje bolj
odkrivajo gobe, ki so zdravilne. Odkrili so jih na Kitajskem, razširjene pa so tudi po celi
Evropi in Ameriki. Zdravilne gobe učinkujejo tako, da delujejo proti raku, zmanjšujejo
holesterol in povečujejo imunsko odpornost.
Naslednjič, ko boste šli nabirat gobe pazljivo glejte, da gob ne zamenjate, tiste, ki jih pa ne
boste pobrali pa prepustite naravi. Skratka bodite pazljivi!
Lea Vlaj

= Politične =
Ustanovitvena seja Mestne občine Murska Sobota
V torek 2.11. je potekala 1 seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Med tem
ko so potrdili večino točk dnevnega reda, pa so se razšli brez imenovanja komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Dnevni red je obsegal 6 točk, med katerimi so med drugim obravnavali poročilo občinske
volilne komisije o izidu volitev, imenovanje tri-članske mandatne komisije za potrditev
mandatov članov sveta in izvolitev župana in imenovanje komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Med tem ko je 25 mestnih in romski svetnik bilo sklepčnih pri potrditvi župana Antona
Štihca, pa so se mnenja razhajala pri zadnji točki dnevnega reda, to je imenovanje komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sledila je 15 minutna prekinitev seje in
posvetovanje svetnikov. Po končani prekinitvi je župan povedal svojo odločitev, namreč da
sejo zaključuje, saj vsaka stranka in lista vztraja pri svojem. Točka, ki ni bila sprejeta tokrat,
se bo prenesla na naslednjo sejo.
Andreja Pozderec

Konstitutivna seja v Moravskih Toplicah
Tudi v občini Moravske Toplice imajo od tega tedna nov občinski svet in novega župana.
Po štirih mandatih in 16. letih županovanja F. Cipota je vodenje občine prevzel A.
Glavač.
V skladu s statutom je konstitutivno sejo pričel dosedanji župan F. Cipot. V nagovoru se je z
neka stavki uzrl proti prehojeni poti občine in novo izvoljene svetnike opozoril, da jim občino
prepušča v dobri kondiciji. Kakor veleva statut, je do potrditve mandata novo izvoljenega
župana A. Glavača, sejo vodil najstarejši občinski svetnik Geza Džuban.
Sledili sta poročili predsednika občinske volilne komisije in predsednika posebne volilne
komisije za izvolitev svetnikov madžarske narodnosti, ki so ju brez večjih zapletov svetniki
potrdili. Nekaj malega je za zaplet poskrbel Štefan Kodila, ko je skušal polemizirati z
odločitvijo volilne komisije, pa tudi upravnega sodišča o pritožbi Štefana Bogdana, vendar je
bil njegov poskus soglasno zavrnjen. Po imenovanju začasne volilne komisije in potem ko so
svetniki soglasno podprli mandat vseh 15 članom občinskega sveta, je Štefan Kodila vnovič
poskrbel za zaplet. Svetnikom je razdelil pritožbo zoper odločbo občinske volilne komisije v
zvezi z ugovorom, ki ga je vložil po drugem krogu županskih volitev, v katerem sta se
pomerila z A. Glavačem in zahteval za ponovno štetje glasovnic. V svoji pritožbi zatrjuje, da
so sporni grafiti, ki so se pojavili v noči na nedeljski drugi krog volitev plod mazaške akcije
njegovega proti-kandidata, vplivali na volilni izid, v katerem je A. Glavač prejel 12 glasov
več od njega. Seveda je sleherno insinuacijo o nepravilnosti dela občinske volilne komisije
njen predsednik Emil Vučkič ostro zavrnil in še enkrat zagotovil, da nepravilnosti ni bilo.
Vseeno je Kodila zahteval, da se o njegovi pritožbi opredelijo tudi svetniki. Z 12 glasovi je
bila njegova pritožba tudi zavrnjena.
Sledila je le še formalna potrditev mandata novo izvoljenemu županu A. Glavaču, ki bo
funkcijo župana opravljal poklicno. Slednji je svetnikom predlagal izvolitev pet-članske
komisije za mandatna vprašanja, kar je Š. Kodila pospremil z negodovanjem, ker ga župan
Glavač ni uvrstil med predlagane. Vseeno se je izvolitev komisije končala brez večjih
zapletov, vodja komisije pa je postal A. Baligač.
Boris Cipot
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Tiskovna SD
Danes je v prostorih HOTELA ZVEZDE v Murski Soboti potekala tiskovna konferenca
občinskega odbora socialnih demokratov Murska Sobota, na kateri so predstavili svoje
načrte za delo v mestnem svetu v mandatu 2010 – 2014.
Po pozdravnem nagovoru predsednice socialnih demokratov Murska Sobota Brigite Perhavec,
pa so se svetniki socialnih demokratov v Mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota
predstavili svoje načrte in prizadevanja za delo v tem mandatu.
Marija Bačič predsednica mestne četrti Partizan je povedala, da si je ta njihova pomlajena
ekipa zadala, da bi vse obljube v mestnem svetu tudi realizirali. Ker že celo življenje dela z
osebami s posebnimi potrebami, se bo zavzemala predvsem za svetovalni center. Poleg tega je
še povedala, da se bo zavzemala tudi za to, da bi mesto dobilo certifikat MESTO PRIJAZNO
INVALIDOM. Dušan Bencik pa si bo kot gospodarstvenik prizadeval in skušal sodelovati na
temah, ki so povezana z gospodarskim področjem. Predsednica socialnih demokratov Murska
Sobota Brigita Perhavec, pa se bo tudi v naslednjih štirih letih držala svojega vodila „Delati v
dobro občanov naše občine“. Vodja svetniške skupine v Mestnem svetu Mestne občine
Murska Sobota Goran Miloševič, pa je povzel, kakšno bo delovanje te svetniške skupine v
Mestnem svetu v tem mandatu.
Borut Bojnec

= Tu smo zaradi drugih =
Delavnice v Centru Sonček
Center Sonček je namenjen osebam z motnjami v razvoju, ki iščejo informacije oz.
nasvete za zaposlitev ali pa možnost preživljanja prostega časa. Skupaj z Društvom za
zaščito živali Pomurja so organizirali delavnice.
Osrednja dejavnost Centra Sonček je program varstva, vodenja in zaposlovanja pod
posebnimi pogoji in delovanje Društva za cerebralno paralizo. Oba programa, z vsemi
aktivnostmi, ki jih izvajajo, zagotavljata pogoje za uresničevanje potreb članstva. Povezujeta
in dopolnjujeta se v viziji in poslanstvu, ter iščeta in organizirata storitve za zadovoljevanje
posebnih potreb. Cilj programov je vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v socialno
okolje običajnega življenja.
Tokrat so v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Pomurja pripravili ustvarjalno delavnico
oziroma poučno vseživljenjsko delavnico, kjer želijo njihovim uporabnikom, zaposlenim,
staršem in prostovoljcem pokazati, kako ravnati z našimi hišnimi ljubljenčki in kako je
potrebno za njih poskrbet, da bodo naši hišni ljubljenčki tudi aktivni del našega vsakdanjika.
Letos je Center Sonček Murska Sobota imel že množico drugih aktivnosti. Tako so med
drugim imeli izlet Pomurskega društva za cerebralno paralizo, uspešno so izvedli
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zdravstveno-terapevtsko kolonijo za družine z otroci s cerebralno paralizo, počitnice za otroke
in mladostnike brez staršev, sončkov piknik, aktivno pa so sodelovali tudi pri državnem
preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči in rdečega križa. Sodelujejo pa tudi v
mednarodnih projektih, kjer sodelujejo kot partner. Sedaj pa se pripravljajo oziroma so že
aktivni pri prodajnih akcijah njihovih izdelkov, ki so jih celo leto z veliko mero
potrpežljivosti, ljubezni in znanjem izdelali za njihove partnerje. Pripravili pa so tudi novost
in sicer Sončkovo tržnico, kjer po simboličnih cenah prodajajo tiste izdelke, ki jih dobijo kot
prostovoljni prispevek Centru. S pomočjo tržnice, se bodo lahko njihovi uporabniki bolj
ustvarjalno izrazili in dobili nove delovne vseživljenske izkušnje.
Andreja Pozderec

Svetovni dan spomina na žrtve prometni nesreč
Tudi v Murski Soboti se spet prudružujejo mednarodnemu gibanju in obeležitvi
svetovnega dneva spomin na žrtve prometnih nesreč. Aktivnosti v letošnjem letu bodo
potekale pod sloganom Dobre želje uresničujemo z dejanji.
Na pobudo različnih nevladnih organizacij bo potekal svetovni dan spomina na žrtve
prometnih nesreč. Nenadni in tragični dogodki nas lahko zaznamujejo za celo življenje, saj
ima nepričakovana smrt ljubljene osebe ponavadi dolgotrajne posledice. Žalost in stiska vseh
udeleženih ali prizadetih je pogosto toliko večja, ker bi mnogokrat določena nesreča lahko
bila preprečena in v takem trenutku si marsikdo postavi vprašanje »Zakaj?«. Vendar žal
dostikrat ne dobimo odgovora.
Ta spominski dan želi odgovoriti na potrebe žrtev in njihovih svojcev. Število umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah je na žalost metodološki način, ki je v svetu, EU in pri
nas statistični pokazatelj prometne varnosti. Slednji je Slovenijo v preteklem desetletju
umestil na rep držav EU. Želja in cilj Zavoda Varna pot je vizija nič, kar preprosto pomeni nič
smrtnih žrtev na cesti. Ambasador Varne poti lahko postane vsak, s tem da se jim pridruži in
podpre njihova prizadevanja.
Andreja Pozderec

= Za okolje =
Najbolj zelena občina
Mestna občina Murska Sobota se je udeležila natečaja Najbolj zelena občina v Sloveniji,
ki ga organizira Fit Media v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor, Združenja
občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije in se uvrstilo med tri finaliste v kategoriji
Mestnih občin. Zaključna prireditev bo 17.11 na Vranskem, kjer bodo razglasili
zmagovalca po posameznih kategorijah.
Odgovorno ravnanje do okolja v katerem živimo postaja ključni dejavnik trajnostnega razvoja
na globalni, nacionalni in lokalni ravni. Tudi Slovenija se vedno bolj zaveda nalog, ki jih
zahteva koncept trajnostnega razvoja in kakovosti življenja, kar naj bi se še posebej pokazalo
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v lokalnih skupnostih so zapisali pripravljalci natečaja. Zato so v okviru projekta Zelena
Slovenija povabili k prijavi na prvi slovenski razpis Najbolj zelena občina vse občine v
Sloveniji. Na natečaj so se občine prijavile z izpolnitvijo anketnega vprašalnika s katerim so
predstavile svoja prizadevanja na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja.
Vrednotenje je potekalo za področja odpadkov, vode, energetike, trajnostne mobilnosti in
zelenih površin.
Na natečaj se je prijavila tudi Mestna občina Murska Sobota, ter z dobro uvrstitvijo dokazala,
da nam ni vseeno za okolje, da s svojimi prizadevanji in projekti varstva okolja postopoma
uresničujemo cilje, ki smo jih zastavili v strateških dokumentih, v občinskem programu
varstva okolja, energetske zasnove občine in načrta trajnostne mobilnosti za dvig kvalitete
bivanja v naši občini in uresničitvi trajnostnega razvoja.
Andreja Pozderec

Evropski teden zmanjševanja odpadkov
Pomurski ekološki center iz Murske Sobote in podjetje Saubermacher Komunala
Murska Sobota sta skupaj podprla projekt Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V
sklopu tedna so pripravili delavnice z naslovom Zmanjševanje odpadkov ni enako
ločevanju odpadkov.
Skoraj ne mine dan, da se ne bi srečali z dobronamerno opombo po gospodarnem ravnanju z
odpadki in ločevanju le teh. Te dni pa smo zakorakali v Evropski teden zmanjševanja
odpadkov ali krajše ECO. V predavalnici Ekonomske šole Murska Sobota so v ta namen
pripravili delavnice, v kateri so sodelovali dijaki srednjih šol in iz katerih so želeli širši
javnosti predstaviti enostavne rešitve, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem soočanju z
odpadki.
V zadnjih 20-ih letih so kot podjetje uspeli v pokrajini ob Muri s skupnimi močmi dvigniti
ozaveščenost prebivalcev na raven, da se zavedajo pomena ločevanja odpadkov in da
sprejemajo gospodarno ravnanje z odpadki kot del vsakdanjih opravil v gospodinjstvu. A
podjetju kot izziv ostaja del prebivalstva, ki jim gospodarno ravnanje z odpadki in ločevanje
le teh ostaja tuje.
Nov pristop EU, ki ga narekuje direktiva o odpadkih je osredotočena na preprečevanje
nastajanja odpadkov. Evropa mora postati družba recikliranja, se izogibati nastajanju
odpadkov in jih uporabljati kot vir. Leta 2009 je EU v programu Life+ podprla projekt
organizacije Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov – ECO, ki letos poteka med 20 in 28.
novembrom. V Sloveniji letos prvič ta projekt koordinira Ministrstvo za okolje in prostor, za
pomoč pri animiranju in izvedbi v Pomurju se je odločil Pomurski ekološki center iz Murske
Sobote v sodelovanju s podjetjem Saubermacher Komunala Murska Sobota, ki sta skupaj
dejavno podprla ta projekt za pomurske srednje šole kot priložnost za ozaveščanje pomena
zmanjševanja količine odpadkov.
Kot rečeno so organizirali delavnice, katere cilj je bilo ugotoviti način zmanjševanja
odpadkov na osnovi izkušenj vsakdanjega življenja dijakov. Dijaki so v okviru delavnice
razmišljali in skušali priti do zaključkov na enem izmed petih področij, ki jih zajema Evropski
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teden zmanjševanja odpadkov. To so področja Preveč odpadkov, Boljša proizvodnja, Boljša
potrošnja, Daljša življenjska doba izdelkov in prikaza Manj odvrženih odpadkov.
Glavni namen Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je predvsem okrepiti ozaveščanje o
politiki zmanjševanja nastajanja odpadkov v EU in državah članicah, spodbujati trajnostne
dejavnosti zmanjševanja nastajanja odpadkov v Evropi ter spodbujati spreminjanje vedenjskih
vzorcev v vsakdanjem življenju evropejcev.
Mirjana Ropoša

= Podjetništvo in gospodarstvo =
Dan koruze podjetja Pioneer
Na tradicionalnem dnevu koruze je podjetje Pioneer pripravilo poskuse koruznih
hibridov. Pioneer je vodilno podjetje na področju proizvodnje in prodaje
najkvalitetnejših različnih kmetijskih kultur in mikrobioloških dodatkov. V Sloveniji
imajo na tržišču hibride koruze, hibride oljne ogrščice, ter vzadnjih letih tudi hibride
sončnic.
Vsi proizvodi za slovenske proizvajalce so skrbnontestirani v široki mreži poskusov po svetu,
predvsem pa po Sloveniji, kjer imajo vsako leto razvejano mrežo čez 130 poskusnih mest. O
prednostnih nalogah podjetja smo povprašali Darka Kereca, vodjo podružnice Pioneer
Slovenija in produktnega vodjo za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Po besedah Darka Kereca v
paleti družbe Pioneer poleg semena koruze ponujajo še ozimno oljno ogrščico, sirek, lucerno,
sojo in pa sončnice. Prodajajo pa tudi dodatke za siliranje.
V nadaljevanju je Robert Matjašec predstavil različne vrste poskusnih hibridov. Prireditvi pa
je nekaj besed namenil še Ciril Smrkolj, predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Na prireditvi so podelili tudi nagrade kmetovalcem, ki s podjetjem Pioneer sodelujejo že 15
let. Organizirali pa so še nagradno igro v kateri so glavni nagrajenci dobili vrečo novega
hibrida. Toplo in sončno vreme je kmetovalcem polepšalo še ostali del prireditve, na kateri na
manjkalo dobre pijače in hrane.
Lea Vlaj

Tiskovna RRA Mura
Projektna pisarna Vlade republike Slovenije v Pomurski regiji in Regionalna razvojna
agencija Mura sta pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta predstavili dosedanje
rezultate aktivnosti privabljanja tujih neposrednih investicij v Pomurju in aktivnosti v
letu 2011 kot del Instrumenta 4 Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010 – 2015.
Rezultate dosedanjih aktivnosti je predstavil svetovalec za trženje RRA Mura Franc Gönc. V
okvir Zakona o spodbujanju Pomurja so v prvi Instrument Spodbujanja konkurenčnosti v
regiji dodali tudi Promocijo regije. RRA Mura je s privabljanjem tujih neposrednih investicij
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v Pomursko razvojno regijo začela že v letu 2004. Kronologijo izvajanja aktivnosti je
podrobneje opisal direktor RRA Mura.
Tiskovne konference so se udeležili tudi predstavniki investitorjev, ki so podali nekaj ključnih
podatkov o investitorjih in njihovih investicijah v pomursko regijo. Direktor Carthaga je
povedal, da je lastnik podjetja zadovoljen z investicijo, na kar kažejo tudi nadaljnja vlaganja.
Podjetje Wolford in njihovo sodelovanje s Pomursko regijo pa je na kratko predstavil direktor
podjetja.
Borut Bojnec

Slavnostni podpis pogodbe
V ponedeljek 22. novembra je v dvorani gradu v Beltincih potekal slovesni dogodek Slavnostni podpis pogodbe o izgradnji kanalizacije in čistilne naprave Beltinci v okviru
projekta „Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija.
Slavnostni dogodek je s pozdravnim nagovorom odprl župan občine Beltinci dr.Matej
Gomboši. ki je povedal, da je to za občino Beltinci zelo velik dan, saj se je na tem delalo že
mnogo let. Po uvodnem nagovoru župana občine Beltinci in predsednika uprave glavnega
izvajalca SGP Pomgrad, je sledil slovesni trenutek in sicer slavnostni podpis pogodbe.
Po podpisu pogodbe, je župan prepustil besedo še bivšemu županu Milanu Kermanu, ki je
posebej izpostavil, da je bil projekt v zadnjih šestih mesecih na preizkušnji in da sta za ta
podpis največ pripomogla koordinator projekta Damjan Jaklin in Jana Habjan Piletič.
Po slavnostnem delu prireditve pa so pripravili še novinarsko konferenco, na kateri so javnosti
predstavili projekt Dolinska kanalizacija. Župan občine Velika Polana in koordinator tega
projekta Damjan Jaklin, kateremu gredo velike zasluge za podpis te pogodbe, je na kratko
predstavil projekt Dolinska kanalizacija. Poleg tega je povedal tudi, da so občine Razkrižje,
Dobrovnik in Moravske Toplice skoraj zaključile z vsemi aktivnostmi v projektu, v Veliki
Polana in Lendavi je projekt tudi pri koncu, v Beltincih pa bodo v kratkem začeli z fizično
gradnjo.
Borut Bojnec

= Izobraževanje v Pomurju =
Zaposlitveni dnevi
Regionalni sklad dela za Pomurje in Sklad dela Prekmurje sta med 2 in 5. novembrom
priredila projekt Zaposlitveni dnevi. Dogodek se je odvijal v Raziskovalno
izobraževalnem središču v Rakičanu.
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Dnevi so namenjeni srečanju tako delodajalcev kot tudi iskalcev zaposlitve, so pa tudi dobra
priložnost za pridobitev številnih informacij, ki so drugače posameznikom težje dostopni. V ta
namen so organizirali tiskovno konferenco, kjer so izpostavili brezposelnost nekdanjih delavk
in delavcev tovarne Mure.
Gorazd Prah, predavatelj in voditelj delavnice, je predstavil zaposlitvene dneve. Zaposlitveni
dnevi so ena najbolj vidnih del aktivnosti, ki jih že nekaj mesecev izvajajo za nekdanje
delavke in delavce Mure. Zaposlitveni dnevi so prilagojen zaposlitveni sejem, brez stojnic in
v predavalnicah. Poleg zaposlitvenih dni pa potekajo še tri spremljajoče aktivnosti. Ena od
njih je posvet Prihodnost zaposlovanja v Pomurju. Naslednja je tržnica, pri kateri gre za
projekt predstavitve, saj je na ogled svoje izdelke postavilo kar 28 udeležencev. Tretja
dejavnost, ki jo izvajajo, pa je Prvi poskus šole za delodajalce. Delodajalci so tako dobili
priložnost, da se zastonj izobrazijo, da dobijo znanje, ki jih dober delodajalec potrebuje.
Andreja Pozderec

2. konferenca KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
V četrtek 18.11. je v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole
potekala 2. konferenca KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH, katere moto
se glasi S partnerstvom do kakovostnega višjega strokovnega izobraževanja.
Na konferenci so predstavili referate dobrih praks partnerstva šole z njihovimi
zainteresiranimi stranmi, predvsem z gospodarstvom. Nekaj več o samih referatih nam je
povedal koordinatore aktivnosti 9 dr. Branko Škafar. Direktor Ekonomske šole Murska
Sobota mag. Beno Klemenčič je povedal, da je Ekonomska šola Murska Sobota, Višja
strokovna šola nosilec aktivnosti 9 v okviru projekta Impletum.
Namen projekta Impletum, ki ga delno financira Evropska unija ter Ministrstvo RS za šolstvo
in šport, je uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega
izobraževanja v obdobju 2008 – 2011. Po dveh letih izvajanja projekta so izvedli razpis za
priznanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. Rezultate
razpisa so predstavili na 2. konferenci in tako so prvim šolam podarili priznanja. Priznanja je
podaril magister Marjan Velej, vodja projekta Impletum. Priznanje so prejeli tudi domačini,
torej Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola.
Kot je povedal dr. Škafar je konferenca namenjena predvsem predstavnikom višjih strokovnih
šol. Na sami konferenci pa sodeluje okrog 60 višjih strokovnih šol, ter 19 predavateljev iz 17
višjih strokovnih šol. Kot so zapisal v zborniku, si želijo, da si sodelujoči tudi na letošnji
konferenci med predstavljenimi primeri dobrih praks najdejo idejo, ki bi jo lahko vgradili v
sistem vodenja kakovosti njihove šole.
Borut Bojnec

Ekovrtec kot način življenja
Osnovna šola Črenšovci sodeluje v projektu Eko-vrtec kot način življenja in v ta namen
je potekala svečana prireditev ob podpisu ekolistine.
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Ekošola in kulturna šola Franceta Prešerna Črenšovci je v svojem delovanju uspešno izvedla
vseh šest korakov za pridobitev naziva ekovrtec Črenšovci. Glaven cilj slovenske ekošole
oziroma vrtca je vzgoja otroka in mladostnika tako, da bi mu skrb za okolje in narave postala
del življenja, kajti le notranje bogat kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje
življenje vsakega živega bitje in takega človeka pomaga graditi ekošola oziroma ekovrtec.
Ekovrtec je izvedel še zadnji sedmi korak, to je podpis ekolistine. Vzdušje na šoli je bilo
prijetno, saj so tako ravnateljica kot vzgojiteljice in otroci z veseljem vsem obiskovalcem
pokazali, kaj vse so se v sklopu tega projekta naučili in nam zapeli tudi eko-himno. Dobri
zgledi vlečejo, zato ne pozabimo, da se odrasli lahko kaj naučimo tudi od otrok in da je
okolje-varstvo zadeva vseh nas. S podpisom ekolistine se je vrtec zaobljubil, da bodo
vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu njihov način življenja.
Andreja Pozderec

= Zdravje duha in telesa =
Nova ambulanta medicine dela v Zdravilišču Radenci
Zavod za varstvo pri delu je skupaj z Zdraviliščem Radenci v samem zdravilišču odprl
novo ambulanto medicine dela, prometa in športa.
Zavod za varstvo pri delu je letos praznoval svojo 50-letnico delovanja. Svojim poslovnim
partnerjem in njihovim zaposlenim ter menedžerjem SV dela Slovenije želijo skupaj z
Zdraviliščem Radenci zagotoviti celovite in najkakovostnejše storitve, med katerimi je tudi
medicina dela, prometa in športa. Skupen projekt je sinergija sodelovanja obeh partnerjev,
sodoben pristop pa je pomemben, ker se struktura zaposlenih spreminja.
Direktor Zdravilišča Radenci Mladen Kučiš je povedal, da je to za njih pomemben trenutek,
ker odpirajo specialistično ambulanto. Posebej je izpostavil, da ambulanto odpirajo z najbolj
poklicano inštitucijo v Slovenij na tem področju, se pravi z Zavodom za varstvo pri delu iz
Ljubljane, ki na tem področju funkcionira že od leta 1960 in je po njegovem najbolj
interdisciplinarna inštitucija. Direktor Kučiš verjame, da bodo s to pridobitvijo postali najbolj
profesionalen ponudnik medicine dela v naši regiji, saj so pridobili nove prostore in nove
specialiste, poleg tega pa še novo diagnostično opremo, tako na področju avdiometrije, kot na
področju pregleda vida.
Na podrobni predstavitvi ambulante je prim. prof. dr. Marjan Bilban izpostavil pomembna
faktorja v današnjem delovnem okolju, to sta stres in izgorelost. Za premagovanje izgorevanja
ni nekega skupnega recepta, ampak si mora vsak posameznik sam poiskati veščine, ki mu
pomagajo iz krize. V skrajnem primeru pa se za pomoč lahko obišče strokovnjake v njihovi
ambulanti.
Andreja Pozderec
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= Pomurski šport =
Svetovno prvenstvo v Street show dancu
11 in 12. novembra je v Ternopilu v Ukrajini potekalo svetovno prvenstvo v Street show
dancu. Prvenstvo je potekalo v sklopu plesne olimpijade, na kateri je v devetih dneh
nastopilo 5000 plesalcev iz celega sveta, ki so se pomerili v 37 različnih plesnih zvrsteh.
Iz plesnega kluba Zeko se je prvenstva udeležilo 8 tekmovalcev, ki so nastopili s 5 točkami.
Najbolje se je uvrstila Janja Gomboc, ki je med pionirkami osvojila 4 mesto. Anja Kerčmar je
za las zgrešila finale in med članicami pristala na 6. mestu. Nastopili so tudi trije pari in vsi
trije so se uvrstili na deveto mesto, med člani Danaja Kuhanec in Neža Orešnik, med pionirji
pa Neja Drožina Romih in Laura Romih ter Meta Štuhec in Medeja Kuhanec.
Dejan Zečevič, vodja plesne šole Zeko je povedal, da je upal na vsaj eno medaljo, ampak se
tokrat ni izšlo. Je pa zato izredno zadovoljen, ker so se vsi tekmovalci uvrstili med prvih deset
na svetovnem prvenstvu.
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= Dogajalo se bo =
10. november 2010 – 13. Martinov šahovski turnir. Ob 16.00h Ivanovci, Vinogradniški
center.
19. november 2010 – BÈLA SZOMI KRALJ, »Sanjam že 50 let«, koncert. Ob 18.30h,
Gledališka in koncertna dvorana LENDAVA.
20. november 2010 – 4. Maximusov rojstni dan in VELIKA MODNA REVIJA. Ob
11.00h,
Zabaviščni center Partymax.
20. november 2010 – EZOTERIČNO DRUŽENJE, MEDITACIJA. Ob 17.00h, Arhitekta
Novaka 9, Murska Sobota.
21. november 2010 – MARKO BANDA – 20 let, koncert. Ob 18.00h, Gledališka in
koncertna dvorana LENDAVA.
25. november 2010 – Dobrodelni koncert »PESEM ZA SVETLI TRENUTEK«. Ob
19.00h, prostori Osnovne šole Puconci.
25. november 2010 – Lara Jankovič poje Ferija Lainščka. Ob 20.00h, Gledališka in
koncertna dvorana LENDAVA.
28. november 2010 – MIKLAVŽEV POHOD 2010. Ob 9.00h, pred gasilskim domom v
Selu.
3. december 2010 – Koncert Prekmurske godbe Bakovci z Alfijem Nipičem. Ob 19.00h,
Ekonomska šola Murska Sobota.
4. december 2010 – Predstavitev projekta »MARKOVA HERBIJA«. Ob 18.00h, Kulturni
dom Beltinci.
5. december 2010 – Miklavžev koncert. Ob 18.00h, Dom kulture, Veržej.
11. december 2010 – FHM PARTY Z VELIKO MODNO REVIJO. Ob 20.00h, Kegl City
Planet, BTC Murska Sobota.
12. december 2010 – Božični bazar. Lendava, Trg Györgya Zale.
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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
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