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Velenjčani investirajo v obrtno-
industrijski coni v Murski Soboti
Družba Fraktal - Consul-
ting bo na severnem 
obrobju Murske Sobote 
zgradila trgovino 
z gradbenim materialom 
in bencinsko črpalko 

BRANKO ŽUNEC

Mestna občina Murska Sobota je pred 
tednom dni sklenila pogodbo o proda
ji zemljišča na površini dobrih 21 tisoč 
kvadratnih metrov v katastrski občini 
Nemčavci na območju severne obrtno
industrijske cone (SOIC). Kupec je druž
ba Fraktal  Consulting iz Velenja, višina 
kupnine znaša 1,6 milijona evrov ali do

brih 383 milijonov tolarjev. Prodaja zem
ljišča je bila opredeljena tako v lanskem 
programu dela s finančnim načrtom re
žijskega obrata za gospodarjenje s stavb
nimi zemljišči kot v programu prodaje 
finančnega in stvarnega premoženja so
boške mestne občine za leto 2006.

Potem ko na javno objavljeno draž
bo 3. avgusta lani za nakup navedene 
nepremičnine ni bilo nobenega ponud
nika, oziroma po neuspešni licitaciji, je 
zemljišče ostalo v lasti soboške mestne 
občine. 

Na ta naslov je v novembru omenje
na velenjska družba vložila prošnjo za 
nakup predmetnega zemljišča v SOIC, 
pogodba pa je bila sklenjena v skladu 
z uredbo o pridobivanju stvarnega pre
moženja države in občin, razpolaganju 
z njim in njegovem upravljanju. Cena za 

to nepremičnino je temeljila na ocenit
vi njene tržne vrednosti ter izpogajani 
in med pogodbenima strankama spora
zumno dogovorjeni ceni, ki je nekajkrat 
višja od ocenjene tržne vrednosti nepre
mičnine. 

Kupec je del kupnine v višini 154 
tisoč evrov ali 37 milijonov tolarjev pla
čal 29. decembra, ostanek pa bo porav
nal v 30 dneh po podpisu pogodbe. V 
ceni oziroma kupnini niso zajeti stroš
ki komunalne infrastrukture, ki jo bo 
investitor plačal v obliki komunalnega 
prispevka pred izdajo gradbenega do
voljenja. Končni rok začetka gradnje, 
ki je bistvena sestavina pogodbe, je 
31. december 2007. Velenjska družba 
je zemljišče kupila zato, da bo na njem 
zgradila trgovino z gradbenim materia
lom in bencinsko črpalko.

Prva stopinja Stopinj v novi škofiji
Letopis, ki izhaja že 36 let, 
opravlja v Pomurju 
poslanstvo, kot so ga 
nekoč Slomškove 
Drobtinice 

Izšel je že 36. letnik letopisa Stopinje 
z letnico 2007, doslej ga je izdajalo Po
mursko pastoralno področje oziroma 
Pomurski naddekanat, sedaj pa se prvič 
kot izdajatelj podpisuje lani ustanovlje
na Škofija Murska Sobota. Uvodničar je 
njen prvi škof msgr. dr. Marjan Turn

šek, ki pod naslovom Prva stopinja Sto
pinj na poti nove škofije izpostavlja dva 
ključna datuma minulega leta, petek, 7. 
aprila, ustanovitev škofije s sedežem v 
Murski Soboti in imenovanje njenega 
prvega škofa, ter nedeljo, 25. junija, pos
vetitev prvega škofa in prevzem nove 
škofije v posest.

Škof Turnšek verjame, da “so bile, 
so in bodo Stopinje, kot nekoč Slomš
kove Drobtinice v nekem drugem oko
lju, nasitna jed po vseh župnijah naše 
nove škofije“, ocenjuje, da “je vanje ujet 
tudi preroški duh, ki je v zadnjih deset
letjih vel in se širil po obeh bregovih 
skrivnostne reke Mure in je nakazoval 

želje in potrebe po novi cerkveni uredit
vi“ in napoveduje odločenost, da v novi 
škofiji “v polnosti zadihamo z obema 
kriloma svojih pljuč, ki ju oblikuje tok 
Mure kot ‘vezalje‘ med kulturnimi različ
nostmi: slovenske, madžarske, romske 
in hrvaške“. Tudi ta letnik almanaha s 
svetopisemskim imenom Stopinje je raz
deljen na poglavja kot npr. Stopinje sve
tih, Stopinje duha, Oddaljene stopinje ... 
Več kot tretjina glasila oziroma letnega 
zbornika na skupaj 320 straneh je pod 
poglavjem Tvoje in moje stopinje na
menjena predstavitvi, v besedi in sliki, 
cerkvenih in drugih pomembnejših do
godkov v letu 2006 v Pomurju. (bž)

Zvonko Mord ostaja na čelu 
ljutomerske območne obrtne zbornice

Člani ljutomerske zbornice 
so si lahko v minulem letu 
organizirano ogledali več 
kot 20 domačih in tujih 
strokovnih sejmov

MIHA ŠOŠTARIČ

Iztekel se je mandat organom Območne 
obrtne zbornice (OOZ) Ljutomer, ki jo je 
pretekla štiri leta vodil Zvonko Mord 
iz Noršincev pri Ljutomeru. V minu
lem letu so veliko pozornosti namenili 
organizaciji izobraževanj za svoje člane 
in pri njih zaposlenih, v sklopu 50. pra
znika občine Ljutomer so izvedli na Sta
rem trgu v Ljutomeru dneve obrti, ki 
jih bodo pripravljali tudi v prihodnje, 
skupaj s sosednjimi pomurskimi zbor
nicami pa so peljali številne aktivnosti. 
Omeniti velja projekt pomurskih gostin
cev Od pomurske do zalske oštarije, v 
katerega so vključene najboljše prek
murskoprleške gostilne, ter projekt 
VEM (vse na enem mestu). Člani ljuto
merske zbornice so si lahko v minulem 
letu organizirano ogledali več kot 20 
domačih in tujih strokovnih sejmov, 
na nekaterih pa so se predstavili tudi s 
svojimi izdelki.

V decembru lani so na OOZ Ljuto
mer izvedli volitve v organe zbornice, 
23članska skupščina pa je pred kon
cem leta na konstitutivni seji soglasno 
za predsednika izbrala dosedanjega pr
vega moža zbornice Zvonka Morda, ki 
je kot mandatar izbral 13članski uprav
ni odbor, v katerem so poleg njega še 
Franc Marin (podpredsednik), Daniel 
Zelko (podpredsednik), Miran Filipič, 
Marko Filipič, Leonida Kmetec, Mari
ja Lovrec, Marjan Kos, Matjaž Ostrc, 
Emilijan Rudolf, Robert Vintar, Franc 

Vrbnjak in Saša Žuman. “Zahteve član
stva in planske usmeritve zbornice nare
kujejo nadaljevanje procesov, ki so bili 
sproženi ob sprejemanju obrtnopod
jetniške vizije ter strateško dolgoroč
nih in kratkoročnih usmeritev že v letu 
2003, zato se bodo nadaljevale tudi v 
letu 2007. Zastopanje interesov obrti in 
malega podjetništva je najpomembnej
ša naloga v delovanju območne obrtne 
zbornice Ljutomer in ena od primarnih 
nalog zbornice. Od uspešnega zastopa
nja imajo namreč vsi člani dolgoročno 
korist in je ključnega pomena za položaj 
ter bodoči razvoj obrti in malega gospo
darstva pri nas in v Evropi. Zbornični si

stem želimo čimbolj približati članstvu, 
kar tudi pričakuje velika večina članov 
in drugih malih podjetnikov, ki naj bi 
za enotno obvezno članarino na območ
ju celotne Slovenije imeli na voljo bolj 
ali manj enak standard storitev. Še na
prej bomo razvijali tiste storitve, ki za 
člane pomenijo vrednote in korist  to 
pa so zlasti svetovalne, izobraževalne 
in promocijske aktivnosti. V sklopu teh 
je tudi sistem kartice Obrtnik, ki posta
ja plačilna kartica. Člani bodo dobitniki 
nove kartice, ki jim bo prinašala še več 
bonitet in ugodnosti kot doslej,“ je po 
izvolitvi iz svojega programa dela izpo
stavil Mord.

Ekoremediacija 
peskovskega potoka
V občini Gornji Petrovci so v lanskem letu na komunalnem področju, v sklopu 
projekta Ohranjanje populacije vidre na Goričkem, skupaj s podjetjem Limnos iz 
Ljubljane izvedli gradbena dela pri ekoremediaciji peskovskega potoka. Dela so 
se izvajala pod nadvozom čez železniško progo Gornji PetrovciKriževci. V projek
tu je sodeloval biolog prof. dr. Danijel Vrhovšek. 

Narejene so bile štiri pregrade v dolžini 200 metrov, pri tem so dvignili nivo 
vode od 20 do 30 centimetrov. Omogočili so, da poslej voda na reguliranem delu 
potoka hitreje odteka. Projekt omogoča temeljni pogoj za razvoj živalskega in rast
linskega sistema, ki je odvisen predvsem od vode. 

V potoku bo poslej dobila lepše in lažje pogoje za življenje tudi vidra. Pod 
mostom, ki vodi čez potok, je urejena betonska polica, ki vidri omogoča, da se 
lahko premika po strugi potoka, in sicer navzgor in navzdol, ne da bi šla čez 
cesto. Sama izgradnja je potekala pod nadzorom gradbenega strokovnjaka Sto
jana Habjaniča.  ( jž)

Večerna maša
Jutri, v soboto, na praznik svetih treh kraljev, bo večerno mašo ob 18. uri v mursko
soboški rimskokatoliški stolnici svetega Nikolaja daroval škof dr. Marjan Turnšek. 
Ob tem bo podelil bogoslovcu tukajšnje župnije Goranu Merici službo akolita ali 
mašnega pomočnika. K tej maši bodo otroci prinesli svoj dar, ki so ga zbirali ves 
advent z naslovom Otroci za otroke. (kf)

Razkrižje: Jutri Božična noč
Na Razkrižju ob Ivanovem izviru uprizarja Turistično narodopisno društvo Raz
križje vse od leta 1998 v času med božičem in tremi kralji po tri predstave z naslo
vom Božična noč. To podpira tudi evropska skupnost v okviru programa Phare. 
V predstavi sodeluje okrog 130 ljudi. Jutri, v soboto, bo ob 18. uri 27. predstava, 
ki bo hkrati zadnja v tokratni sezoni. Število obiskovalcev Božične noči se iz leta 
v leto povečuje. Preteklo sezono jih je bilo več kot 11.000. V vseh devetih letih si 
je predstavo, za katero ni vstopnine, ogledalo že okrog 80.000 ljudi. (kf)

Vencljeva na čelu mladih
Na minulem občnem zboru ljutomerskega občinskega odbora Stranke mladih 
Slovenije, ki se ga je udeležil tudi predsednik SMS Darko Krajnc, je bila za pred
sednico odbora izvoljena 23letna Petra Vencelj iz Stare Ceste. Občinski odbor 
SMS Ljutomer v novoizvoljenem ljutomerskem občinskem svetu zastopa Janez 
Vencelj, odbor pa je na minulih lokalnih volitvah že v prvem krogu podprl nove
ga ljutomerskega župana Franca Juršo. (mš)

Murska Sobota: Lani rojenih 798 otrok
V minulem letu je bilo v porodnišnici Splošne bolnišnice Murska Sobota, ta ima 
svojo lokacijo v Rakičanu, kjer se rodi večina otrok na območju Pomurja, rojenih 
798 otrok. Med lani rojenimi Pomurci so se osemkrat rodili dvojčki. Sicer pa so 
bili med lani rojenimi 403 dečki, ostalo so bile deklice.

Število rojstev v Pomurju že vrsto let precej upada, posledica tega je tudi upa
danje števila tukaj živečih ljudi. Denimo, v letu 1996 se je v soboški bolnici rodilo 
1039 otrok, torej se je lani rodilo 241 otrok manj kot pred desetimi leti. (kf)

Severna obrtno-industrijska cona v Murski Soboti (Branko Žunec)

Dneve obrti 2006 v Ljutomeru si je skupaj z vodstvom OOZ Ljutomer, predsednik 
Zvonko Mord je drugi z desne, ogledala tudi kmetijska ministrica Marija Lukačič. 
(Miha Šoštarič)

Zamenjava v občinskem vrhu

Župan občine Gornja Radgona Anton 
Kampuš je potrdil, da je za novega di

rektorja občinske uprave v Gornji Rad
goni imenoval dosedanjega višjega 
svetovalca za premoženjske in pravne 
zadeve Dragana Kujundžića. 

Dosedanja dolgoletna direktorica 
občinske uprave Darinka Bodanec 
je namreč od 1. januarja upokojena. 
Mesto direktorja je pripadlo Kujundži
ću, univerzitetnemu diplomiranemu 
pravniku z izkušnjami v lokalni samo
upravi. (ob)
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