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KONČNO DOMA.
Stanovanjski kredit.
ŽE OD 3 MESEÈNI EURIBOR 
+ 1,9 ODSTOTNE TOÈKE.
PAKET DODATNIH UGODNOSTI.
KER ŽELIM OBLIKOVATI SVOJO 
PRIHODNOST.

Za nova doživetja in uresničitev dolgoletnih želja vam 
Banka Koper ponuja stanovanjski kredit z ugodnimi 
obrestnimi merami in paketom dodatnih ugodnosti.
Stanovanjski kredit je namenjen tako obstoječim 
komitentom kot tistim, ki bodo ob odobritvi kredita 
to šele postali.

Ponudba velja do 31. decembra 2010 z možnostjo 
predčasnega preklica.
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 6 mesecev z možnostjo 
podaljšanja. Vaše prošnje z življenjepisom in dokazili pričakujemo do 6. julija.
Če ste s svojim znanjem in izkušnjami pripravljeni sprejeti nove izzive in tako 
uresničiti svoje ideje ter pričakovanja podjetja, pošljite svojo ponudbo z dokazili 
na naslov: Nafta Strojna, d. o. o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava.

Podjetje Nafta Strojna vabi v svoje okolje nove 
strokovnjake za dinamično in odgovorno delo v 
tehnološkorazvojnem oddelku.

P o g o j i : - končan univerzitetni ali visokošolski študij strojništva, 
- komunikativnost, odločnost in samoiniciativnost, 
- aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
- poznavanje računalniških orodij ACAD, Microsoft Office,  
- vozniški izpit B-kategorije.

»Pozivam vas, da prav v Pomurju v teh 
dveh dneh najdete novo energijo in 
nove izzive ter spodbude za pripravo 
novih programov v dijaških domovih 
Slovenije. Rodnost tudi vam ni naklo-
njena, zato potrebujete nove progra-
me. Bogastvo tukajšnjih ljudi naj vas 
prepriča, da v tej pokrajini niso samo 
negativne stvari in da se tukaj dogaja-
jo zgodbe o dobrih in duhovno boga-
tih ljudeh,« je v svojem pozdravnem 
govoru povedala zbranim domskim 
vzgojiteljem iz vse Slovenije pred-
stojnica Zavoda RS za šolstvo Murska 
Sobota Irena Kumer in opozorila, da 
je delo domskih vzgojiteljev, ki spre-
mljajo mlade v najpomembnejših le-
tih življenja in so vez med starši, dru-
žino in šolo, izjemnega pomena. 

Jubilejnega, 40. strokovnega sreča-
nja vzgojiteljev dijaških domov Slove-
nije se je udeležilo 54 domskih vzgo-
jiteljev iz vse Slovenije. Že zelo dolgo 
niso organizirali srečanja v Pomurju, 
nekateri pa se menda tudi tokrat niso 
strinjali z lokacijo srečanja, še manj 
pa s krajem prenočevanja – v dija-

škem domu, zato so jim pustili tudi 
druge možnosti (Diana). Srečanje so 
začeli v ponedeljek dopoldne s skup-
ščino društva, v dveh dneh pa so si 
ogledali Pavlovo hišo v Potrni, Rad-
gonske gorice s kletjo, dobrovniške 
orhideje in Bukovniško jezero, dija-
ški dom v Sombotelu na Madžarskem 
ter Porabje. 

Predsednica društva je dobro leto 
Lilijana Gabrič Hvasti, ki je opozori-
la na vse manjše zanimanje vzgojite-
ljev za sodelovanje v društvenih ak-
tivnostih. Ta čas je 146 članov, zaradi 
sprejemanja nove šolske zakonodaje 
pa bodo morali še tesneje sodelovati 
s Skupnostjo dijaških domov Sloveni-
je in Zvezo srednjih šol in dijaških do-
mov Slovenije. 

Že nekaj časa pripravljajo tudi etič-
ni kodeks, ki naj bi bil glavna tema 
tudi na prihodnjem stanovskem kon-
gresu. Podelili so priznanja sedmim 
strokovnim delavcem, in sicer so jih 
prejeli Tatjana Zamuda (DD Maribor), 
Franc Toplak (DD Maribor), Mirjana 
Kozmi (DD Šiška), Lidija Florjanc (DD 

Poljana), Danica Bregar (DD Poljane), 
Vladimir Vitez (DD Drava Maribor) 
in Marta Šuštar (Zavod sv. Stanisla-
va Ljubljana), ki je ob koncu poveda-
la: »Ne bom pogrešala dela, pogrešala 
bom mlade. Vredno je delati z mladi-
mi, ostajamo mladi, ker smo ves čas z 
mladimi.« Posebno, najvišje društve-
no priznanje je prejela Jasmina Ferk 
iz Dijaškega doma Ptuj.

Ker v teh kriznih časih marsikdo 
razmišlja o drugačni organizaciji dom-
ske vzgoje, ki je res nekaj posebnega 
in edinstvenega v Evropi, velja povze-
ti tudi besede ravnateljice murskoso-
boškega doma in gostiteljice srečanja 
Antonije Berden: »Naj ostane takšna 
oblika dijaških domov tudi v priho-
dnje, naj bomo v Evropi nekaj poseb-
nega in vzor prav po tem, da imamo 
dobro domsko organiziranost in vzgo-
jo. Opravljamo namreč veliko nepre-
cenljivih in neprofitnih dejavnosti.«  

Janez Kolar iz soboškega dijaškega 
doma pa je postal član častnega raz-
sodišča. 
Bernarda B. Peček

Domski vzgojitelji iz vse Slovenije dva dni na strokovnem 
srečanju vzgojiteljev dijaških domov v Murski Soboti

Premalo znano in 
premalo cenjeno delo 
Domski vzgojitelji so večkrat nadomestek za družino,  
veliko mladih pa usmerijo na pravo življenjsko pot 

Dvodnevno 
srečanje domskih 
vzgojiteljev so 
začeli s skupščino 
društva v 
prostorih starega 
dijaškega doma 
Murska Sobota.
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Dan vinogradnikov v Filovcih 

Vinogradniki s filovskih bregov so obiskovalcem ponudili svoja vina in prigrizek.
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Krajevna skupnost Filovci in društva v 
kraju so ob osmem prazniku krajevne 
skupnosti  v soboto organizirali dan od-
prtih vrat vinskih kleti, in sicer so lah-
ko na Trnavskem bregu gostje poskusili 
vina v vinski kleti Alojza Berdena, na Fi-
lovskem bregu v vinski kleti Ivana Ma-
lačiča in v Gaju v vinski kleti Vinogra-
dniško-turističnega društva Gaj. Vina, 
ki so bila gostom, ki so se podali med 
vinske griče, na voljo, so sodelovala na 
letošnjih društvenih ocenjevanjih in so 
se potegovala za prekmurskega prvaka. 
Zvečer pa so v Športno-rekreacijskem 
centru v Filovcih pripravili proslavo ob 
desetletnici Vinogradniško-sadjarskega 
društva Filovci. Ob praznovanju so or-
ganizirali še dobrodelni srečelov z na-
slovom Rad te imam, zaupam ti, izku-
piček katerega bo namenjen za nakup 
zunanjih igral pri vrtcu v Filovcih. 
J. G. Ponujamo pomoč in podporo osebam  

s težavami v duševnem zdravju, ljudem 

v duševni stiski in njihovim svojcem.

 

Kontaktna številka  
O70 550 665

OZARA SLOVENIJA,  
PISARNA ZA INFORMIRANJE  
IN SVETOVANJE,  
MIKLOŠIČEV TRG 3,  
9240 LJUTOMER

Center za  
pomoč žrtvam  
kaznivih dejanj
Murska Sobota, Plese 9, 9000 M. Sobota

Tel.: (02) 527 19 00
Če si žrtev nasilja ali v stiski, pokliči!

Pomoč je zaupna in brezplačna.

Na voljo smo 24 ur na dan, vse dni v letu!


