Pilotna izvedba ogledov podjetij za mlade /
Kísérleti céglátogatások a gyerekek számára
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je za učence 7. in 8. razredov pomurskih
osnovnih šol organizirala obisk podjetij: HOTEL DIANA d.o.o., MALAR PI-ŠT d.o.o. in CARTHAGO
d.o.o.. Obiska so se udeležili učenci DOŠ Dobrovnik, DOŠ I Lendava, OŠ Mala Nedelja, OŠ Ljutomer in
OŠ II Murska Sobota. / A Muravidéki Területi Kézműves Kamara a Muravidéki 7. és 8. osztályos
általános iskolások számára céglátogatásokat szervezett: a HOTEL DIANA d.o.o., MALAR PI-ŠT d.o.o.
és CARTHAGO d.o.o. vállalatokba. A látogatáson részt vettek a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola,
A Lendvai I. számú Általános Iskola, a Mala Nedeljai Általános Iskola, Ljutomeri Általános Iskola és
Murska Sobotai II. számú Általános Iskola.
V Hotelu Diana d.o.o. so nam predstavili delovanje hotela. Zaposlujejo različne poklice, kot so kuhar,
natakar, gostinski tehnik, sobarice,… Skozi vse leto omogočajo tudi, da pri njih opravijo obvezno
prakso dijakom srednjih kot tudi višjih strokovnih šol. / A Hotel Diana-ban bemutatták a szálloda
működését. Különböző szakmákat alkalmaznak, például szakács, pincér, vendéglátó, szobalány stb. A
középiskolások és a felsőfokú szakiskolák diákjai náluk is elvégezhetik kötelező gyakorlatot.
Predstavniki podjetja Malar PI-ŠT d.o.o. so nam prikazali kako poteka izdelava fasade na stanovanjski
hiši. Direktor podjetja Štefan Pintarič je predstavil svojo dejavnost v sklopu katere se ukvarjajo s
slikopleskarstvom ter fasaderstvom. / A Malar PI-ŠT cég képviselői bemutatták nekünk, hogyan halad
a homlokzat elkészítése egy lakóházon. Štefan Pintarič, a cég igazgatója bemutatta tevékenységét,
éspedig a festészet és a homlokzat területén.

V podjetju Carthago d.o.o. smo si ogledali proizvodnjo avtodomov. V podjetju trenutno zaposlujejo
700 oseb in sicer poklice: mizar, elektrikar, elektronik, CNC operater, strojni tehnik, inštalater, …. V
podjetju se soočajo s problemom glede ustreznega kadra – predvsem jim primanjkujejo mizarji ter
CNC operaterji. Skozi vse leto omogočajo tudi obvezno prakso dijakom za različne poklice. / A
Carthago-ban megtekintettük a lakóautók gyártását. A cég jelenleg 700 főt foglalkoztat:
asztalosokat, villanyszerelőket, elektronikusokat, CNC üzemeltetőket, gép technikusokat, szerelőket,…
Nehezen kapnak megfelelő munkaerőt – leginkább az ácsok és a CNC üzemeltetők hiányoznak. Az év
során kötelező gyakorlatot biztosítanak a különböző szakmák hallgatói számára.
Prisotni učenci so tako na ogledih podjetij spoznali različne vrste poklicev. / A céglátogatás során a
jelenlévő diákok több fajta szakmával ismerkedhetek meg.

