
 

  

 

Ogled dobrih praks v podjetjih Megras in Murexin / 

Bevált gyakorlatok megtekintése a Megras és Murexin vállalkozásoknál 
 

Pomurska gospodarska zbornica je 26.4.2022 organizirala peti ogled dobrih praks v okviru projekta za 
učence 7. razredov Osnovne šole Kuzma in Osnovne šole Grad. Na ogled smo povabili tudi  učitelje in 
svetovalne delavce. Ogleda se je udeležilo 26 oseb. / 2022 április 26-án szervezte meg a Muravidéki 
Gazdasági Kamara a bevált gyakorlatok megtekintését a projekt keretében a Kuzma és Grad Általános 
Iskolák 7. osztályos tanulói számára. A bemutatásra meghívtuk a tanárokat és a tanácsadókat is. 26 fő 
vett részt a bemutatón. 

 

  

Najprej smo obiskali podjetje Megras d.o.o., kjer  nam je direktor podjetja predstavil proizvodnjo v 
delavnici, nato pa smo so si ogledali še kratko, zanimivo predstavitev ter filmček. Direktor je povedal, 
da zaposlujejo predvsem kader s tehnično izobrazbo in poudarili, da se vsak naj odloči za poklic, ki ga 
bo rad opravljal. Nato pa smo si ogledali še podjetje Murexin d.o.o., kjer stan nas sprejela prokurist 
družbe in direktor proizvodnje, ki nas je peljal skozi celotni proizvodni proces, ogledali pa smo si tudi 
skladišče. Nato nam je prokurist družbe predstavil podjetje še s pomočjo PowerPointa in filma, ter 
predstavil želene kompetence posameznih profilov, ki jih zaposlujejo. Udeleženci ogleda dobrih praks 
so bili nad predstavitvami vidno navdušeni. / Először a Megras d.o.o. vállalkozást látogattuk meg, ahol 
a műhelyben a vállalkozás igazgatója mutatta be a produkciót, majd egy rövid, érdekes bemutatót és 
egy videót néztünk meg. Az igazgató elmondta, hogy elsősorban műszaki végzettségű munkatársakat 
alkalmaznak, és hangsúlyozta, mindenki válassza ki azt a szakmát, amelyet szeretne. Ezután 
meglátogattuk a Murexin d.o.o. céget, ahol a cég ügyésze és gyártási igazgatója fogadott minket, akik 
végig vezettek minket a teljes gyártási folyamaton, és megtekintettük a raktárt is. Ezután a cég ügyésze 
PowerPoint és film segítségével bemutatta a céget, és bemutatta az általuk alkalmazott profilok kívánt 
kompetenciáit. A bevált gyakorlatok résztvevői láthatóan elégedettek voltak a bemutatásokkal.  

 


