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Pestro popoldansko dogajanje  
za otroke in otroke po srcu!

VABIMO VAS NA DOBRODELNO PRIREDITEV

veliki prijatelji
za male prijatelje

sobota, 7. junij 2014  
pri vrtcu v Moravskih Toplicah

Vabljeni vsi − veliki in mali! 

Predprodaja vstopnic: 

V enotah vrtcev obcine Moravske Toplice  

in na dan prireditve.

Vas dobrodelni prispevek: Celodnevna vstopnica 

Odrasli : 5 €  I  Otroci (do 15 let): 2 € 

Druzinska (2 odrasla, 3 in vec otrok): 15 €

C E L O T E N  I Z K U P I C E K  P R I R E D I T V E  B O  N A M E N J E N  

U R E D I T V I  O T R O S K E G A  I G R I S C A  P R I  N O V E M  V R T C U  V  M O R A V S K I H  T O P L I C A H .

P R O G R A M

13.00  

Kolesarski maraton,  

42 km s startom pri vrtcu:  

Startnina 5 € (proga Moravske Toplice, Bogojina, 

Filovci, Prosenjakovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice)

15.00  

Slavnostni pricetek s skokom s padalom in  

himno vrtca (zapojejo otroci iz vseh enot)

15.10 - 19.00  

Sportne igre, zabava, ustvarjalne in 

plesne delavnice, igrice, poslikava telesa 

in se veliko drugih presenecenj!

19.00 - 22.00  

Vecerni glasbeni program z glavnimi gosti:

A ETERNUM

PEV S K I  Z BOR V I T A

MLAD I  GLA S BEN I K I  I N 
FOL KLORNE S K U P I N E

N I K A  ZORJAN
Povezovalci dogajanja:

Denis Malacic in Macho&Mejke
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Pomurskim raziskovalcem PIF podelili nagrade 

Znanje imamo, 
zdaj ga moramo 
še uporabiti
Domači raziskovalci so dosegli pomembne uspehe, vendar  
je zanimanje zanje slabo, možnosti za zaposlitev pa malo 

Od leve Mitja Slavinec, Anton Vratuša, Klaudija Sedar, Melita Lazar, Gabrijela Tkalec, Cvetka 
Marhold in Iztok Fister fotografija zoran wolf

Pomurska izobraževalna fundacija PIF, ki na-
grajuje najboljša pomurska diplomska dela, 
dela aplikativnega značaja in doktorske di-
sertacije, letos pomurskim raziskovalcem 
dvanajstič podeljuje nagrade. Strokovna ko-
misija, sestavljena iz pomurskih akademikov, 
je podelila pet nagrad, dve za najboljšo dok-
torsko disertacijo Klaudiji Sedar (Univerza v 
Novi Gorici) in Cvetki Marhold (Veterinarska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani), dve za naj-
boljše delo s področja naravoslovja, Iztoku 
Fisterju (Fakulteta za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko, Univerza v Maribo-
ru) in Gabrijeli Tkalec (Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) 
ter eno nagrado za najboljše delo s področja 
družboslovja in humanistike Meliti Lazar (Pe-
dagoška fakulteta, Univerza v Mariboru). 

Nedvomno spadajo ti nagrajenci v sam vrh 
slovenske in tudi mednarodne raziskovalne 
dejavnosti, njihova spoznanja pa so lahko 
pomemben prispevek k razvoju in napredku. 
Kot je povedal dr. Mitja Slavinec, predsednik 
uprave PIF, želijo nagraditi tiste, ki se z zna-
njem dvignejo nad povprečje, in naj jim je 
to še dodatna spodbuda pri nadaljnjem delu 
in karieri. »V Pomurju imamo veliko znanja, 
to znanje pa moramo še uporabiti in 'se zna-
ti iti'.«

Melita Lazar je v nalogi Komparacija likov-
nih izrazov otrok, vključenih v različne pro-
grame osnovnošolskega izobraževanja, spo-
znala, da so otroci s posebnimi potrebami na 
višji intelektualni ravni, kot pričakujemo, zato 
jim je treba dati več možnosti. Pravi: »Dobiti 
priznanje v domačem okolju mi veliko pome-
ni, upam, da mi bo pomagalo pri nadaljnji ka-
rieri.« S pomočjo Evropske unije je dobila na 
področju šolstva prvo zaposlitev. 

Gabrijela Tkalec pa se je v nalogi Priprava 
pektinskih aerogelov za oralno dostavo aktiv-
nih učinkovin lotila teme, ki je uporabna za far-
macevtske aplikacije v kemijski industriji, saj 
raziskuje bolj kontrolirano sproščanje zdravil v 
telo. »To je zame veliko priznanje in potrditev, 

da sem delala dobro,« je povedala in dodala, da 
si najbolj želi, da bi dobila po končanem dok-
torskem študiju službo v domačem okolju. 

Iztok Fister: »Priznanje je dokaz, da se je 
moje trdo delo obrestovalo in je tudi spodbu-
da za naprej.« Njegovo področje dela je ume-
tna inteligenca, s čimer se je ukvarjal tudi v 
svoji nalogi A comprehensive review of bat al-
gorithms and their hybridizaton. Svoja spo-
znanja je predstavil tako doma kot v tujini, 
ker pa pri nas industrije to še toliko ne zani-
ma, je največ povpraševanja ravno iz tujine.
A. Nana Rituper Rodež

Dr. Klaudija Sedar je vesela, da je bilo nje-
no delo prepoznano, da pomembno prispe-
va k spoznavanju in razumevanju kultur-
ne preteklosti Prekmurja. Med drugim je v 
nalogi Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. 
in 18. stoletju ugotovila, da kulturni razvoj 
Prekmurcev ne odstopa od splošnih kultur-
nih potez preostalih Slovencev, res pa je, da 
so imeli manj pomoči oblasti. Delala je kot 
mlada raziskovalka na Raziskovalni postaji 
Petanjci ZRC SAZU, ker pa sredstev za razi-
skovalno delo ni, tudi zaposlitve na svojem 
področju nima. 

To je pomembno priznanje in ima vseslo-
venski pomen, je povedala dr. Cvetka Mar-
hold, ki je v svoji nalogi Ugotavljanje bak-
terij iz družine chlamydiaceae pri pticah v 
Sloveniji prispevala k boljšemu prepozna-
vanju nekaterih kliničnih znakov in s tem 
k pravočasnemu ukrepanju. Prej je delala v 
Ljubljani na Veterinarski fakulteti, zdaj pa 
je samostojna podjetnica v Gornji Radgoni 
in zdravi eksotične živali. Na vprašanje, ka-
kšne so možnosti zaposlovanja doktorandov 
pri nas, iskreno odgovori: »Slabe, kolikor se 
sam znajdeš.« 
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