
 

  

 

Ogled dobrih praks v pomurskih podjetjih / 

Bevált gyakorlatok megtekintése a muravidéki vállalkozásoknál 
 

Pomurska gospodarska zbornica je v ponedeljek 16.5.2022 v sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota 
organizirala karierni dan in ogled dobrih praks v pomurskih podjetjih. Ogleda se je udeležilo približno 
80 gimnazijk in gimnazijcev skupaj s spremljevalnimi učitelji. Dan smo začeli v podjetju Medicop, kjer 
nas je vse prisotne najprej pozdravil generalni direktor Peter Podlunšek, izvršni direktor Tadej Ružič pa 
je predstavil podjetje in mladim dal še nekaj praktičnih nasvetov pri izbiri poklica. / 2022. május 16-án, 
hétfőn a Muravidéki Kereskedelmi Kamara a Muraszombati Gimnáziummal együttműködve 
karriernapot és bevált gyakorlatok megtekintése a muravidéki vállalkozásoknál. A bemutatáson 
mintegy 80 középiskolás diák és kísérő tanárok vett részt. A napot a Medicop cégnél kezdtük, ahol 
elsőként Peter Podlunšek vezérigazgató köszöntött bennünket, Tadej Ružič ügyvezető igazgató pedig 
bemutatta a céget, és gyakorlati tanácsokat adott a fiataloknak a szakmaválasztáshoz. 

  

V nadaljevanju so se dijaki razdelili v več skupin in obiskali podjetja Medicop, Xal, Megras, Pomgrad, 
Roto, Pomurske mlekarne. V vsakem izmed podjetij, so dijake toplo sprejeli in jim na kratko predstavili 
podjetje, katere kadre zaposlujejo. Sledil je ogled podjetja. Na koncu smo vsi skupaj obiskali še podjetje 
Panvita. Izvršni direktor Panvite Kmetijstvo d.o.o., Branko Virag je mladim predstavil Skupino Panvita, 
sledil pa je ogled obrata na lokaciji Lipovci. Dijaki so bili nad videnim in predstavljenim skozi celoten 
dan vidno navdušeni. / Több csoportot hoztunk létre. Ezt követően a diákok több csoportot hoztak létre, 
és meglátogatták a Medicop, Xal, Megras, Pomgrad, Roto, Pomurske mlekarne vállalkozásokat. 
Mindegyik cégben nagy szeretettel fogadták a diákokat, és röviden bemutatták a céget és mely 
munkatársokatt foglalkoztatnakk. Ezt követte a társaság körbejárása. A végén mindannyian 
meglátogattuk a Panvita céget. A Panvita Kmetištvo d.o.o. ügyvezető igazgatója, Branko Virag 
bemutatta a fiataloknak a Panvita Csoportot, majd a lipovci telephelyen található üzembejárás 
következett. A diákokat láthatóan lenyűgözte az, amit a nap során láttak. 

 


