
Medgeneracijsko središče MenSana  
bo v letu 2018 zaživelo

mens sana in corpore sano [méns sána in kórpore sáno] lat. zdrav duh v zdravem telesu  

Čeprav se šele pripravljamo na pravo zimo in v 
teh predprazničnih trenutkih niti ne pomišljamo 
na prvo pomladno cvetje, smo se v novem so-
cialnem podjetju MenSana odločili, da vam prvi 
vonj po pomladi ponudimo že sedaj.

Obnova in nadgradnja nekdanjega obrata druž-
bene prehrane v Murski Soboti se počasi bli-
ža koncu. Predvidevamo, da se bodo nove sta-
novalke in stanovalci, kozmetičarke, trgovci in 
trgovke, psihoterapevtka, gostinci in gostinke 
prenovljene restavracije družbene prehrane, va-
ruhi in varuške otrok, socialni delavci in  delav-
ke in drugi izvajalci programa pomoči starejšim 
na domu, pa seveda zaposleni ter vsa druga šir-
ša zainteresirana javnost, ki si želi sodelovanja 
v novem središču prenove in ponovne uporabe, 
lahko vselili v začetku aprila 2018.

Podjetje Mensana, d. o. o., so sicer zasnovali za-
nesenjaki, ki so se zavedali nujnosti drugačne 
pomoči ljudem pri njihovih vsakdanjih težavah. 
V tej naši pomurski okroglini je še vedno veliko 
preveč prezgodnjih zaključkov življenja, ki pa še 
zdaleč niso povezani samo s prekomernim uživa-
njem nezdrave hrane in pijače. Temveč so razlog 
tudi osebne stiske ljudi, ki so velikokrat rezultat 
socialnih razmer v družini, ter občutek nemoči 
posameznika zaradi težav z zaposlitvijo in sicer-
šnjim vključevanjem v oblike aktivnega ustvar-
janja in s tem potrditve lastne identitete in ob-
čutka potrebnosti v družbi. Dobri rezultati ideje 
»Mensana« oziroma »zdravega duha v zdravem 
telesu« so se pokazali že v letu 2008 z uspešno 
izvedenim meddržavnim projektom. Nadaljnja 
prizadevanja v to smer so na žalost, ker je bila ta 
ideja na svoj način »pred časom«, potem zasta-
la, saj Mensana, d. o. o., ni dobila ustrezne kon-
cesije na državni ravni. Ni pa se izgubila ideja in 
tako je CEROP, d. o. o., z nakupom tega podje-
tja, vključitvijo partnerjev, kot so Društvo Moza-
ik, Društvo Pomelaj, Zavod Korak naprej, Dru-
štvo Zeleni Rudnik, ter preoblikovanjem podjetja 
Mensana v socialno podjetje začel pisati nadalje-
vanje te zgodbe. Poleg skrbi za zdravje ljudi se 
v tej novi zgodbi v ospredje postavlja še zdrav-
je naravnega okolja. Ob že uveljavljenih sistemih 
obdelave odpadkov, ki jih uspešno izvajamo v re-
gijskem Centru za ravnanje z odpadki Puconci, je 
nadgradnja krožnega gospodarjenja na tem po-
dročju ponovna ali večkratna uporaba že rablje-
nih stvari, kar bo pomembno prispevalo k zmanj-
šanju količin odpadkov in posledično zmanjšanju 
onesnaženosti okolja. To področje postaja z uve-
ljavitvijo središč prenove in ponovne uporabe 
tako hrbtenica razvoja ideje medgeneracijskih 

V naših delavnicah prenove in obnove se bodo 
te rabljene stvari prenovile, očistile – tu bo delo-
vala tudi eko pralnica za oblačila –, popravile ali 
obnovile za vnovično uporabo in bodo na pro-
daj po ugodni ali simbolični ceni. Tako boste lah-
ko že sredi pomladi v naših trgovinah z nakupi 
zanimivih in privlačnih izdelkov privarčevali de-
nar in izbranim stvarem dali novo vsebino, sami 
pa s tem postali del »botrstva« za naše okolje. Z 
vašim klicem na našo telefonsko številko ali ele-
ktronskim sporočilom boste tako pomagali k 
zmanjšanju izkoriščanja naravnih virov, varčeva-
nju s surovinami, zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, postali del skupnega razvoja družbe in 
podpirali delovna mesta v Pomurju. 

Morda imate čas, ste trenutno brez zaposlitve in 
imate željo po sodelovanju z možnostjo bodoče 
zaposlitve ali drugih oblik trajnega sodelovanja, 
ste zaposleni, a imate željo in čas, da ob zaposli-
tvi postorite še kaj zase in za okolje, ali ste upo-
kojeni z različnimi spretnostmi, željo po druženju 
in sodelovanju z mlajšimi – pridružite se nam!

Kako se boste vključili v vsebine, ki se bodo od-
vijale v okviru medgeneracijskega središča po 
Pomurju, in v katere, je odvisno od vas in od lju-
di, ki bodo to zgodbo morali usmerjati v zani-
miv način razmišljanja o »novi modi« potrošni-
ka pri iskanju zadovoljitve njegovih želja. Čeprav 
gre za socialno podjetje, ob katerem bo deloval 
tudi zaposlitveni center, bo sleherna zaposlitev 
vsaj v delu vezana na možnost ustvarjanja la-
stnih virov za pokritje stroškov svoje zaposlitve. 
Ker verjamemo, da ima vsakdo talent za nekaj, 
bodo medgeneracijska središča s SPPU v priho-
dnje postala valilnica novih izdelkov in storitev, 
ki jih morda danes pri nas še ne poznamo, so pa 
realnost prihodnjih generacij.  

Dokler medgeneracijsko središče v Murski So-
boti ne bo dokončano, nas lahko pokličete pa 
telefonu: 040 455 142 oziroma nam pišite na e-
-naslov: info@mensana.si ali po klasični pošti 
na naslov Mensana, d. o. o. – so. p., Slomškova 
ulica 49, 9000 Murska Sobota.

POMEMBNO: Prevzem stvari, ki so še uporabne, 
je možen že sedaj, zato – ne zavrzite jih!

In naj bo to ena od naših želja v prihajajočem 
letu, da skupaj naredimo korak več za svoje 
zdravje in zdravje vse narave, pa srečno 2018!

Franc Cipot, direktor CEROP  
in tvorec ideje MenSana

središč pod blagovno znamko »MenSana«. Vse 
to je tudi združeno v idejo medgeneracijskega 
središča, ki nastaja v Murski Soboti in bo svojo 
dejavnost širilo po pomurskih občinah, solastni-
cah podjetja CEROP, ki soglasno podpirajo vizi-
jo razvoja podjetja, ob zavedanju nujnosti ohra-
nitve zdravega okolja za generacije, ki prihajajo 
za nami. Homo sapiens, rojen v 21. stoletju, ki si 
lahko obeta precej daljše življenje od današnje-
ga, bo ob iskanju poti v »raj« moral najprej usta-
viti porabo nenadomestljivih surovin, ki jih seda-
nja generacija nekontrolirano jemlje iz narave, in 
rudariti v smislu delovanja in vizije »Zelenega ru-
dnika Pomurja«.

V prihodnjem obdobju bo tako velik poudarek 
na zmanjševanju nastajanja odpadkov, pri če-
mer bo pomembno vlogo odigrala industrija, 
ki bo morala svojo dejavnost pri novih proizvo-
dih usmeriti v to, da zmanjšuje količino odpa-
dne embalaže oziroma bo embalaža sestavljena 
iz materialov, ki se bodo lahko 100-odstotno re-
ciklirali. Tik za tem oziroma vzporedno s tem pa 
bo vse bolj pomembno, da se stvari, ki so že en-
krat proizvedene, prenavljajo, obnavljajo in več-
krat uporabijo za enak ali drug namen. Zato smo 
v socialnem podjetju MenSana prepričani, da so 
tovrstne dejavnosti, ki smo jih že začeli izvaja-
ti, potrebne in nujne, da lahko s takim načinom 
delovanja dvigujemo kakovost življenja na celo-
tnem območju regije.

V letu 2018 bodo tako v okviru socialnega pod-
jetja MenSana, d. o. o., začela delovati tri sre-
dišča prenove in ponovne uporabe (SPPU), in 
sicer za tekstil v Murski Soboti – v okviru obno-
vljenega in nadgrajenega objekta nekdanjega 
obrata družbene prehrane, za pohištvo in druge 
rabljene predmete v Ključarovcih – v prenovlje-
nem objektu nekdanje Valilnice – in za rabljeno 
računalniško in drugo elektronsko in električno 
opremo pri Svetem Juriju ob Ščavnici – v  pre-
novljenih garažah.

Morda tudi vi ne veste, kam z odvečnim pohi-
štvom in opremo za dom, oblačili, posodo, igra-
čami, računalniki, knjigami in podobnimi pred-
meti? Saj so še v redu in uporabni. 

V socialnem podjetju MenSana bomo poskrbe-
li, da teh skrbi ne boste imeli več. Prosimo vas, 
da večjih, še uporabnih kosov pohištva in drugih 
predmetov ne zavržete med odpadke, temveč 
jih pripeljete k nam v eno od SPPU ali nas pokli-
čete, če gre za večje predmete, da jih pridemo 
brez stroškov prevzet k vam domov. 


