Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 3. 2020
Število objav: 10
Internet: 6
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Naslov

V Marifarmu zaposlijo farmacevta, prodajate lahko knjige od doma, v Tušu potrebujejo
poslovodjo Hitrih nakupov

Zaporedna št.
1

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...šestmesečnim poskusnim delom. Prijave sprejemajo preko portala MojeDelo.com ali na elektronski naslov: HR@
marifarm.si. Več informacij tukaj. Iščejo inženirja gradbeništva Podjetje FM Projekt zaposli pooblaščenega inženirja
gradbene stroke za vodenje gradnje v Mariboru. Kandidati morajo imeti visokošolsko strokovno izobrazbo...

Naslov

»Išče se plac za špil«

Zaporedna št.
2

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 3. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

Pia Nikolič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaostrila. Občina je uporabnike leta 2018 izselila pod pretvezo, da je treba popraviti streho. Zaradi tehnoloških
dosežkov, ki se uporabljajo v sodobnem gradbeništvu, se iz preostalih stavb, razen iz Avtonomne tovarne Rog v
Ljubljani, uporabnikom oziroma stanovalcem med prenovo po navadi ni treba izseliti. Poškodovano...

Naslov

Virus uničuje tudi pomursko gospodarstvo

Zaporedna št.
3

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Timotej Milanov, Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vsakim tednom nedelovanja izgubili okvirno pet milijonov evrov prihodkov. Največ zaposlenih v gradbeništvu Po
področjih so v Pomurju najmočnejši podjetniki z dejavnostmi trgovina z vzdrževanjem in popravilom vozil, gradbeništvo
in gostinstvo. Največ ali petina vseh zaposlenih delavcev je bila v dejavnosti gradbeništva. Stroški...

Naslov

Brez dela približno 600 ljudi

Zaporedna št.
4

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

A. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Udarec za petino vseh zaposlenih v regiji

Zaporedna št.
5

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Timotej Milanov, Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 537 cm2

...zaposlenih okrog 25 tisoč Slovencev, od tega jih je od osem do deset tisoč iz Pomurja. »Po mojih izkušnjah je največ
teh delavcev zaposlenih v proizvodnji, gradbeništvu ter gostinstvu in turizmu,« je pojasnil in dodal, da so ravno te
panoge obstale in tudi začele odpuščati. »Obstal je Strabag, največji gradbinec v državi,...

Naslov

Tisk

Stran: 3

Stran: 2

Površina: 645 cm2

...z vsakim tednom nedelovanja izgubili okvirno pet milijonov evrov prihodkov. Največ zaposlenih v gradbeništvu Po
področjih so v Pomurju najmočnejši podjetniki z dejavnostmi trgovina z vzdrževanjem in popravilom vozil, gradbeništvo
in gostinstvo. Največ ali petina vseh zaposlenih delavcev je bila v dejavnosti gradbeništva. Stroški...

2

Naslov

Varnostni inženirji obeležili rojstni dan

Zaporedna št.
6

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Jože Miklavc

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Projekt Karavanke stoji, gradbinci z manj dela

Zaporedna št.
7

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Koronakrizo čutijo tudi v gradbeništvu. ...

Naslov

VOJNIK Začete naložbe nadaljujejo

Zaporedna št.
8

Medij

Novice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zagotovijo, se dela lahko izvajajo. Tako tečejo dela na telovadnici oziroma vrtcu na Frankolovem, sicer z motnjami pri
preskrbi z materialom. Podobno je pri graditvi vodovoda Beli potok. Roki za izvedbo se bodo po navodilih vlade
ustrezno podaljšali«, pove župan Vojnika Branko Petre. Težave se porajajo pri pridobivanju...

Naslov

Odpovedali sejma Megra in Green

Zaporedna št.
9

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Franci Klemenčič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Kočevski medvedi bi radi bili cigani

Zaporedna št.
10

Medij

Hac.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 3. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

admin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 11

Površina: 152 cm2

...Pomurski sejem iz Gornje Radgone Odpovedali sejma Megra in Green Pomurski sejem je v torek, 10. marca,
posredoval sporočilo, ki gaje podpisal predsednik uprave sejma Janez Eijavec, da sejma odpovedujejo. Sporočilo...

Naslov

Internet

Površina: 220 cm2

Varnostni inženirji obeležili rojstni dan Za življenje, zdravje in dobro počutje zaposlenih si prizadevajo že 40 let Ob
podajanju poročil o vsebinsko bogati izvedbi programa dela, izobraževanja in strokovnih ekskurzij v lanskem letu so se
članice in člani Društva varnostnih inženirjev (DVI Velenje)

Naslov

Internet

Stran: 4

...pic.twitter.com/wwVIo5hHIp S.O.S. (@kriznimenedzer) October 20, 2017 Romska skupnost je postala dream team
okupacij tujih zemljišč. Po propadlem SCT prva truba črnega gradbeništva v Sloveniji. Vzpodbujanje črnih gradenj
Peklenski stroj organske pridelave za pridobivanje vseh možnih socialnih dodatkov in, do centa dodalana investicijska...

3

Vecer.com
Država: Slovenija

26.03.2020
Četrtek
Kazalo

07:00
https://www.vecer.com/v-marifarmu-zaposlijo-farmac...

1/6

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Marifarmu
zaposlijo farmacevta,
prodajate lahko
knjige od doma, v
Tušu potrebujejo
poslovodjo Hitrih
nakupov
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26.03.2020

Vecer.com

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
07:00
https://www.vecer.com/v-marifarmu-zaposlijo-farmac...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SAŠO BIZJAK

Tanja Fajnik Milakovič

26.03.2020, 07.00

5

Vecer.com
Država: Slovenija

26.03.2020
Četrtek
Kazalo

07:00
https://www.vecer.com/v-marifarmu-zaposlijo-farmac...

3/6

Katere službe vam ta teden ponujajo v
Mariboru? Pogledali smo oglase na
zaposlitvenih portalih in izbrali nekaj zanimiv
prostih delovnih mest. Preverite.
Marifarm zaposli farmacevta
Mariborsko farmacevtsko podjetje Marifarm, ki se ukvarja s
posli, povezanimi s proizvodnjo in pakiranjem farmacevtskih
izdelkov, ima delo za odgovorno osebo za sproščanje
posameznih serij zdravil (QP-Qualiﬁed person), ki mora biti
nenehno dosegljiva. Skrbeti pa mora tudi za sprejem,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled
dokumentacije, ki omogoča sledljivost zdravil (RP Responsible person). Od kandidatov pričakujejo, da imajo
magisterij iz farmacije, lahko tudi medicine, kemije ali druge
ustrezne smeri. Vpisani morajo biti tudi v register odgovornih
oseb za sproščanje zdravil in imeti najmanj dve leti delovnih
izkušenj na področju analize kakovosti zdravil, dobro znanje
angleškega jezika in računalniške veščine. Ponujajo pogodbo o
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Vecer.com
Država: Slovenija

26.03.2020
Četrtek
Kazalo

07:00
https://www.vecer.com/v-marifarmu-zaposlijo-farmac...

4/6

zaposlitvi za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom.
Prijave sprejemajo preko portala MojeDelo.comali na
elektronski naslov: HR@marifarm.si. Več informacij tukaj.

Iščejo inženirja gradbeništva
Podjetje FM Projekt zaposli pooblaščenega inženirja gradbene
stroke za vodenje gradnje v Mariboru. Kandidati morajo imeti
visokošolsko strokovno izobrazbo in morajo biti vpisani pri
inženirski zbornici. Zaželjeno je tudi znanje angleškega in
nemškega jezika ter vozniški izpit. Zaposlitev je za nedoločen
čas, s trimesečnim poskusnim delom in ﬂeksibilnim delovnim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

časom. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko
številko: 041 325 774. Prijavite se lahko preko spletnega
portala MojeDelo.com. Podrobnosti o prostem delovnem
mestu tudi na spletnem portalu.

Za java razvijalca delo v podjetju Schäfer
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Vecer.com
Država: Slovenija

26.03.2020
Četrtek
Kazalo

07:00
https://www.vecer.com/v-marifarmu-zaposlijo-farmac...

5/6

V podjetju Schäfer, za skladiščenje in logistiko, zaposlijo java
razvijalca. Katere pogoje morajo izpolnjevati kandidati? Imeti
morajo visoko ali univerzitetno izobrazbo s področja
informatike, s poudarkom na razvoju programske opreme,
osnovno razumevanje in poznavanje dela s podatkovnimi
bazami (Oracle, SQL...),
dobro znanje angleškega jezika in osnovno znanje nemškega
jezika. Zaposlitev je za določen čas. Prijavo s podrobnim
življenjepisom v slovenskem ter v angleškem ali nemškem
jeziku lahko pošljete do 17. aprila na elektronski
naslov: zaposlitev@ssi-schaefer.si ali spletnega portala Optius.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Več informacij tukaj.

Pogodbeno delo od doma
Podjetje Trejk Trgovina ponuja pogodbeno delo od doma. Kaj
bodo vaše delovne naloge? Telefonska in spletna promocija ter
prodaja knjig po Sloveniji. Delali boste uro do dve na dan,
ponujajo ﬂeksibilen delovni čas, plačilo po dogovoru, ﬁksni in
variabilni del plačila in možnost redne zaposlitve. Prijavijo se
lahko kandidati, ki so končali gimnazijo ali katero drugo
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Vecer.com
Država: Slovenija

26.03.2020
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Kazalo
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srednjo šolo, tudi če nimajo delovnih izkušenj. Pogoj pa je
dobro poznavanje spletnih orodij. Vaše prijave z
življenjepisom pričakujemo na email: publishing@adriatikus.eu, najkasneje do 5. aprila. Več
podrobnosti na spletni strani.

Bi opravljali Hitre nakupe v Tušu?
V podjetju Enorgotuš vam ponujajo delo poslovodje,
koordinatorja novega načina nakupovanja - Hitri nakupi.
Vodili in koordinari boste delo sodelavcev, komunicirali s
strankami, ki so oddale naročilo preko spleta in za njih opravili
nakup. Ponujajo vam zaposlitev za določen čas, z možnostjo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas. Katere pogoje
morate izpolnjevati? Končano morate imeti V. stopnjo
strokovne izobrazbe, vozniški izpit, vešči morate biti dela z
računalnikom, zanesljivi, pogoj je tudi nekaznovanost.
Obljubljajo stimulativno plačilo. Vsi, ki vas to delo zanima,
lahko oddate prijavo preko spletnega portala MojeDelo.com.
Več informacij najdete na spletni strani.
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Mladina.si

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
00:06
https://www.mladina.si/197019/isce-se-plac-za-spil...

PIA NIKOLIČ

27. 3. 2020 | MLADINA
13 | DRUŽBA

1/1

»Išče se plac za špil«
Novo mesto brez pravih prostorov za mladinsko
kulturo

Naselje ob okljuku Krke uradno obstaja od leta 1365. »Danes je Novo mesto, edina mestna občina v
regiji, pravo regionalno urbano središče jugovzhodne Slovenije, ki je dom več kot 140.000
prebivalcev,« piše na spletni strani občine Novo mesto.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pravo urbano središče se ponaša s tem, da je klubska scena v njem tako rekoč izumrla. Na to je že
lani opozoril punkrock bend Parliament Attack s serijo videov na YouTubu, naslovljenih »Parliament
Attack išče plac za špil v Novem mestu,« v katerih se člani zasedbe sprehajajo po prostorih, kjer so
še nedavno potekali koncerti, danes pa je njihova namembnost spremenjena. Najstarejši Narodni
dom v Sloveniji je bil do leta 2018 zaskvotan pod imenom Sokolc, v njem pa so potekale razstave,
delavnice, predstave, zelo živa je bila tudi koncertna scena. Za uporabo prostorov so se nekateri
uporabniki dogovorili z zdaj že pokojnim županom Alojzijem Muhičem, ki jim je dal stavbo v delno
uporabo. Ob menjavi župana, ko je položaj zasedel Gregor Macedoni, se je komunikacija zaostrila.
Občina je uporabnike leta 2018 izselila pod pretvezo, da je treba popraviti streho. Zaradi tehnoloških
dosežkov, ki se uporabljajo v sodobnem gradbeništvu, se iz preostalih stavb, razen iz Avtonomne
tovarne Rog v Ljubljani, uporabnikom oziroma stanovalcem med prenovo po navadi ni treba izseliti.
Poškodovano strešno opeko so, kot zagotavljajo na občini, zdaj zamenjali. V prihodnosti pa želijo
prostor nameniti čim širšemu krogu občanov, kulturnim društvom in ustvarjalcem, načrtujejo tudi
stalno razstavo zapuščine Leona Štuklja.
Klubska tradicija naj bi se nadaljevala na drugi lokaciji, ki je niso želeli razkriti, bodoče mladinsko
kulturno središče naj bi dobilo prostor v bližini mestnega jedra, vendar za zdaj ostaja pri zamislih.
Hkrati je razumevanje občine, kdo so mladi, malce nenavadno. Mladim so v tem času na primer
namenili Mladinski center Oton, kjer je na podlagi pričevanj in fotografij mogoče sklepati, da gre v
resnici za otroke. Za mlade bi lahko šteli le njihove mentorje, ki zanje skrbijo in jih animirajo.
Po besedah poznavalca lokalne scene Juša Šenice je nekdanji Lokal Patriot postal picerija, člani
društva pa izvajajo le delavnice in razstave. Alternativni sproščujoči prostor ob Krki Pumpn’ca in
lokal Slon le od časa do časa omogočita akustične koncerte samoiniciativnim posameznikom. »Na
glavnem trgu koncertov ni več, v Gogi jih prirejajo le poleti,« razlaga Šenica. Koncerti v Kulturnem
domu Janeza Trdine, ki je edini preostali koncertni prostor, so daleč od klubske scene. Legendarne
glasbene zasedbe, kot so Rudolfovo, Moveknowledgement, Drevored, Dan D ali Bacili, bodo zaradi
pomanjkanja koncertne infrastrukture v Novem mestu mogoče še dolgo čakale na naslednike.
»Pravo regionalno urbano središče jugovzhodne Slovenije« je za zdaj doseglo le to, da njegovi
prebivalci hodijo na koncerte v manjše kraje, kot so Metlika, Kostanjek ali Krško
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/udarec-za-petino...

Virus uničuje tudi pomursko gospodarstvo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Majda
Horvat,
Timotej
Milanov,
26. 3.
2020

Profimedia

Po področjih so v Pomurju najmočnejši podjetniki z dejavnostmi trgovina z vzdrževanjem
in popravilom vozil, gradbeništvo in gostinstvo.

Aktualno

Vladna pomoč dobrodošla, toda bremena, ki ostajajo, in negotovost bodo za
marsikaterega obrtnika preveliki
V frizerskem salonu sta dve zaposleni, lastnica in delavka. Doslej sta s svojimi storitvami zaslužili dovolj za dve plači s
prispevki ter za tekoče stroške poslovanja. Zdaj ne zaslužita nič. »Če bo to še dolgo trajalo, naju bo pobralo,« je še pred
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/udarec-za-petino...

objavo najnovejših vladnih ukrepov za pomoč podjetjem in ljudem povedala obrtnica. Zdaj lahko pričakuje od države
zase pomoč v višini 70 odstotkov minimalne plače ter za delavko, ki je na čakanju, po najnovejših informacijah celotno
nadomestilo, ki znaša 80 odstotkov njene osnovne plače. Za obe bo država poravnala tudi prispevke za zdravstveno in
pokojninsko zavarovanje. Obrtnici tako ostanejo stroški najema in delovanja salona, ni pa tudi znano, ali bo državno
pomoč prejela že za marec. Zato še vedno okleva, ali bi ostala zaposlena le sama, saj prihrankov za plačilo vseh

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stroškov, ki ji ostajajo, nima.

Profimedia

Tudi če se sama odreče plači, mora ob stroških, ki jih ima s salonom, čeprav je zaprt,
zagotoviti delavki vsaj polovico plače ter za obe za marec plačati prispevke za socialno
varnost. Že zdaj ve, da tega ne bo zmogla, saj nima prihrankov.

Napovedi odpuščanja
»V malih in mikro podjetjih vlada skoraj izredno stanje,« je še pred sprejetjem vladnega svežnja pomoči ugotavljal Vlado
Mandič, predsednik murskosoboške obrtne zbornice in član upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Razmere že nakazujejo odpuščanje zaposlenih, zapiranje dejavnosti in tudi stečaje. Ob popolni ohromitvi storitvenih
dejavnosti krizno stanje stopnjuje še prekinitev oziroma trganje dobavnih verig.
In kaj so mali podjetniki in obrtniki pričakovali od vlade še pred predstavitvijo svežnja ukrepov?
»Pričakujemo, da breme plač delavcev v podjetjih, ki začasno ne smejo poslovati ali so morala prenehati poslovati, ker
zaradi virusa nimajo prometa, v celoti preide na državo. Enako naj velja za samozaposlene, da ti torej ob oprostitvi
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/udarec-za-petino...

plačila davkov in prispevkov dobijo tudi nadomestilo. Pričakujemo tudi, da bo za ponovni zagon proizvodnje in storitev
veljala po koncu karantene še nekaj mesecev delna oprostitev plačila obveznosti, prav tako pozivamo k ustreznemu
znižanju najemnine,« je pričakovanja obrtnikov strnil Mandič. Prav tako so predlagali, naj država delno prevzame breme
odpravnin za delavce ter delodajalcem omogoči, da v času karantene zaposlenim odredijo dopust.
Zdaj je jasno, da vlada vseh predlogov samostojnih podjetnikov ni vključila v ukrepe. Predsednik Obrtne zbornice
Slovenije Branko Meh je v odzivu na vladne ukrepe že ugotavljal, da s tem, ko so poslovalnice zaprte, samostojni
podjetniki nimajo sredstev, da bi svojim zaposlenim lahko zagotovili preostali delež osnovne plače. Prav tako obrtniki
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nimajo virov za plačilo tekočih stroškov.

Nataša Juhnov

Vlado Mandič: »V malih in mikro podjetjih vlada skoraj izredno stanje.«

Težko na vseh področjih
Tudi manjši turistični ponudniki v regiji trenutno preživljajo težke čase. Tako je tudi na turistični kmetiji Šalamun v
Banovcih, na kateri se ukvarjajo s čebelarstvom, ponujajo pa tudi možnost turističnih nastanitev. Pri njih so bili večinoma
nastanjeni obiskovalci bližnjega termalnega kopališča, ki je zaprlo svoja vrata, zato so gosti odpovedali tudi rezervacije
pri Šalamunovih. Kmetijo vodi Damjan Šalamun z očetom, imajo pa še dva zaposlena. »Rezervacije prenočitev smo
imeli že vse do poletja,« pravi Šalamun. »Težko bomo izplačali plače, če nimamo prihodkov. Prihranki bodo hitro
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skopneli.« Turistična dejavnost, pravi, ob koncu leta tvori približno polovico vseh prihodkov kmetije. Trenutno jih rešuje
prodaja medu, po katerem je kar veliko povpraševanje, a glede na vremenske razmere v zadnjih dneh tudi na tem
področju niso optimistični. »Zmrzal je že vzela polovico cvetlične paše, ne vem, kako bo na koncu, lahko da bomo tenko
piskali.«
Tudi pred industrijo negotovi časi

V gornjeradgonski družbi Var delajo štancane izdelke za nemško avtomobilsko industrijo. Vodenje podjetja z 90
zaposlenimi je pred kratkim prevzel Radovan Žerjav, ki meni, da so vladni ukrepi korak v pravo smer. »V tem
trenutku so dovolj glede na znane okoliščine, upam, da bodo tudi hitro realizirani, kar je najpomembneje. Bomo pa
videli, kako se bodo zadeve razvijale v naslednjih tednih. Če bodo takšne razmere dlje časa, bo treba dodati še
kakšne ukrepe v segmentu zagotavljanja likvidnosti podjetij.« V tem trenutku proizvodnja v Varu še poteka, vendar
dobivajo informacije od poslovnih partnerjev v Avstriji in Nemčiji, da bodo proizvodnjo ustavili. »Delamo vse, kar
lahko, da zaščitimo zaposlene in da čim dlje zadržimo proizvodnjo pri življenju, ker je to ključno za ohranitev
delovnih mest.« Kot smo že poročali, so proizvodnjo začasno že ustavili v odranskem Carthagu, turniški Planiki in
soboški Tovarni kovinske opreme.
Samostojni podjetnik Andrej Hirberšek, ki v Murski Soboti vodi cvetličarno Taja, meni, da bo po krizi zagotovo veliko
podjetnikov ostalo brez posla. “Včeraj sem naredil dva šopka za materinski dan, ki sem ju dostavil, in venec danes. To je
skoraj nič, le delček običajnega delovnega dneva,” nam je povedal v sredo. Do predvidenih vladnih ukrepov je
skeptičen, predvsem do nadomestila v višini 70 odstotkov minimalne plače. “Vemo, koliko znaša minimalna plača, to ni
poleg ostalih stroškov dovolj niti za preživetje družine. Vsa sreča, da nimamo več zaposlenih. Ne vem, kako bodo
preživeli tisti, ki imajo najete prodajalne v trgovskih središčih in morajo imeti več zaposlenih zaradi daljšega obratovanja.
Nočem biti črnogled, ampak ne bo enostavno, glede na to, da je komaj drugi teden izrednih razmer, ki se napovedujejo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

celo do konca maja.”
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Jože Gabor

Damjan Šalamun (levo): »Težko bomo izplačali plače, če nimamo prihodkov. Prihranki
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bodo hitro skopneli.«

Še pogrebnih storitev manj
Podjetniki so odlok vlade glede omejevanja dela zaradi zajezitve širjenja koronavirusa jemali zelo resno, ugotavlja
Nataša Lorber, sekretarka na Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Gornja Radgona. Svoja vrata so pri njih zaprli
vsi frizerski in kozmetični saloni, optiki, slaščičarne in gostinski obrati, razen nekaj manjših dostavljavcev hrane,
vulkanizerji. Delno lahko opravljajo delo avtomehaniki, pekarne, aktivnih je še nekaj gradbincev, v zmanjšanem obsegu
delajo tudi računovodski servisi in vrtnarije. V zmanjšanem obsegu deluje tudi pogrebna služba, saj so pogrebi le v
ožjem družinskem krogu.
Poslovanje je ustavila tudi večina članov OOZ Lendava, ugotavlja tamkajšnja sekretarka Tatjana Koša, po dokončanju
začetih gradbenih del bodo dejavnost ustavili tudi gradbinci in teh imajo kar 72. Ker pa svojih vrat niso mogle zapreti
trgovine z živili, je tudi lendavska obrtna zbornica za njihove zaposlene ter za gradbene delavce, ki morajo dokončati
začeta dela na nekaterih gradbiščih, zagotovila zaščitne maske.
Obrate je zaprlo tudi okrog 190 podjetnikov članov OOZ Murska Sobota, sporoča sekretarka Jožica Gergorec, od tega
največ gostincev (72). Sledijo frizerji in kozmetiki, avtoserviserji, cvetličarji in drugi.
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Poslovati so že prenehali tudi številni podjetniki, ki so opravljali storitve na terenu pri fizičnih osebah, predvsem
gradbinci.

Reuters

Začasno ustavljeno poslovanje obrtnikov in samozaposlenih pomeni velik udarec za skoraj
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petino vseh zaposlenih v regiji.

Prizadeta skoraj petina vseh zaposlenih
Začasno ustavljeno poslovanje obrtnikov in samozaposlenih pomeni velik udarec za skoraj petino vseh zaposlenih v
regiji.
V Pomurju je po podatkih Agencije RS za javnovpravne evidence in storitve (Ajpes) v letu 2018 poslovalo 3645
podjetnikov, od tega nekaj manj kot tisoč podjetnikov tako imenovanih normirancev, ki so morali zaradi ukrepov vlade
prenehati opravljati dejavnost. To pomeni, da so ostali brez prihodkov, s tem pa so ogroženi tako eksistenca nosilcev
dejavnosti kot delovna mesta pri njih zaposlenih. V letu 2018 je bilo v regiji pri 2619 samostojnih podjetnikih (toliko jih je
predložilo poslovna poročila) zaposlenih 2665 delavcev. Ustvarili so 249 milijonov evrov prihodkov, od tega 230 milijonov
evrov na domačem trgu. Ob predpostavki, da bi tudi letos ustvarili vsaj enak prihodek, bi samostojni podjetniki v regiji z
vsakim tednom nedelovanja izgubili okvirno pet milijonov evrov prihodkov.
Največ zaposlenih v gradbeništvu
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Po področjih so v Pomurju najmočnejši podjetniki z dejavnostmi trgovina z vzdrževanjem in popravilom vozil,
gradbeništvo in gostinstvo. Največ ali petina vseh zaposlenih delavcev je bila v dejavnosti gradbeništva. Stroški dela, ki
so breme delodajalca in se nanašajo le na zaposlene pri podjetnikih (ne vključujejo torej nosilcev dejavnosti), so v letu
2018 znašali nekaj manj kot 34 milijonov evrov.
Kot smo že poročali, je vlada pripravila smernice za ukrepe za pomoč gospodarstvu, ki so skupno ovrednoteni
na dve milijardi evrov. Več o ukrepih lahko preberete TUKAJ.
PGZ: Vladni ukrepi gredo v pravo smer
»Želimo, da ukrepi čim prej zaživijo,« pravi direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, ker gredo v
pravo smer. Pri tem opozarja, da ostaja odprto vprašanje njihove veljavnosti, ali bodo torej ukrepi veljavni s
sprejetjem zakona ali pa od 12. marca, ko je bila razglašena epidemija, sami zagovarjajo drugo možnost.
Predvideni ukrepi bodo veljali do konca maja, možno pa jih bo tudi podaljšati, če bodo to zahtevale razmere v
državi. »Pomembno je, da pokrijemo prispevke in plače ljudi, ki so na čakanju, saj jih bomo nedvomno potrebovali
v gospodarstvu, ko bo to spet nemoteno delovalo. Vse smernice vlade so pomembne za gospodarstvo, prav tako
odlog plačila za kreditojemalce, ki je bil že predviden z interventnim zakonom. V smernicah je dobro pokrito tudi
malo gospodarstvo, da ne bi nepotrebnem zapirali podjetij. To jim bo omogočilo, da premostijo likvidnostne težave
v času, ko ne poslujejo.« Prvi odziv gospodarskih družb v regiji na vladne ukrepe je po besedah Graha dober, a
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vsi čakajo na čistopis zakona, da bodo videli, kako bo z njihovo dejansko izvedbo.

17

26.03.2020

Vestnik Murska Sobota

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/2

Površina: 537 cm2

Slovenski delavci v Avstriji

Brez dela približno 600 ljudi
Veliko delavcev migrantov dela skrajšani delovni čas ali so jih napotili na čakanje
ukrepe

je

seštevajo,

proti širjenju novega korona-

jo

v

Odkar je tudi

v boju

Avstrija zaostrila

državi

pravice pa se uveljavljastalnega prebivališča. »To

ko bo

nadomestili,

nato

podjetje začelo normalno obratovati,«

virusa, je postal položaj delavcev mi-

je

pravica do denarnega nadomestila

je pojasnil. Potočnjek je povedal, daje

grantov iz Slovenije negotov. V Avstriji

v enaki višini in trajanju ter pravica pri

v njihovem podjetju položaj podoben.

je po oceni predsednika Sindikata de-

posredovanju zaposlitve in kariernega

»Letošnjega dopusta naj ne bi koristi-

lavcev migrantov Slovenije (SDMS) Ma-

svetovanja.« Delavci migranti za to po-

li,

ria Fekonje zaposlenih okrog 25 tisoč
Slovencev, od tega jih je od osem do
deset tisoč iz Pomurja. »Po mojih iz-

trebujejo podatke o zavarovalni

tje daljši čas

teh delavcev

kušnjah je največ

slenih v proizvodnji,

ter

je pojasnil

in

dodal, da so ravno te panoge obstale in
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tudi začele odpuščati.
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imenovana. Zaposlena je v enem
med hotelov v Loipersdorfu, kjer
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Števila

le lanskega

slovanje (Arbeitsmarktservice oziroma

bag, največji gradbinec v državi, prav
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jih bomo

pa

.

nato

po skrajšanem

času. »V tistem času bomo
nadure in dopust iz prejšnjega leta. Če bomo morali ostati doma
dlje, bomo sicer pridelali minus ure, ki

slovenskih delavcev,
zaposlenih v Avstriji,

res vrstijo, so nam
potrdili tudi na

Zavodu Republike
Slovenije za

zaposlovanje,
območni enoti

izkoristili

Murska Sobota.

18

26.03.2020

Vestnik Murska Sobota

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

2/2

Površina: 537 cm2

Nova pravila na meji z Avstrijo

Tako so včeraj dopoldne

policisti

potnikov in tovora iz Avstrije,

v Gederovcih čakali na prehod meje

foto

nataša

Od včeraj velja spremenjen režim

starejše od treh dni. Nova pravila se

Nova

ne bodo uporabljala za slovenske in

pravila veljajo tudi na mejnih pre-

avstrijske državljane, ki imajo svoja

hodih v Gornji Radgoni, Gederovcih
in Kuzmi. Tujec lahko po novem na
teh mejnih prehodih vstopi v našo

meje in opravljajo kmetijska

vstopa v Slovenijo iz Avstrije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

juhnov

zemljišča na obeh straneh državne
dela,

državo le ob predložitvi dokazila,
da je bil testiran na okužbo s koronavirusom ih je rezultat negativen,

prav tako ne veljajo za dnevne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih ali reševalnih vozil in
za tranzit v obliki organiziranih hu-

potrdilo v slovenskem,

manitarnih konvojev.

ali nemškem jeziku

Alfred Potočnjek

foto

angleškem

pa ne sme

nataša

juhnov

biti

A. B.

Gregor Horvat

foto

nataša

juhnov
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Virus uničuje obrtnike

Udarec za petino vseh
zaposlenih v regiji
Bremena, ki ostajajo, bodo za marsikaterega obrtnika prevelika
V

in

frizerskem salonu sta dve zaposleni, lastnica
delavka. Doslej sta s svojimi storitvami zadovolj

služili

za dve plači s prispevki
poslovanja.

stroške

koče

Zdaj

dolgo trajalo,

»Če bo to še

za te-

ter

ne zaslužita nič.

naju bo pobralo,«

je

s tem, ko so poslovalnice zaprte, samostojni
podjetniki nimajo sredstev, da bi svojim zapo-

lahko zagotovili preostali delež osnovne

slenim

plače. Prav tako obrtniki nimajo virov za plači-

lo tekočih

stroškov.

pred objavo najnovejših vladnih ukrepov za

še

pomoč

podjetjem

ljudem

in

povedala

obrtni-

Zdaj lahko pričakuje od države zase pomoč

ca.

v višini

odstotkov minimalne plače ter za
je na čakanju, po najnovejših infor-

70

delavko, ki

macijah celotno nadomestilo,

stotkov njene osnovne plače.

ki znaša
Za

obe

bo

Pomurski podjetniki zaradi nastalih

razmer v težkem položaju
turistični

Na

v Banovcih se

Šalamun

ukvarjajo s čebelarstvom,

država

žnost turističnih

ponujajo

pa

tudi mo-

so bili ve-

njih

nastanitev. Pri

poravnala tudi prispevke za zdravstveno in po-

činoma

kojninsko

malnega kopališča, ki je zaprlo svoja vrata, zato

Obrtnici tako

zavarovanje.

stroški

najema in delovanja salona,

znano,

ali bo

državno pomoč

rec. Zato še vedno okleva,
na le sama, saj

ostanejo

tudi

ni pa

prejela že za mazaposle-

ali bi ostala

prihrankov za plačilo vseh stro-

ji ostajajo, nima.

škov, ki

gosti

so

odpovedali tudi rezervacije

munovih. Kmetijo
imajo pa še

tom,

malih

»V

mikro

in

stanje,«

redno

je

še

podjetjih

vlada skoraj

iz-

vladnega

dva zaposlena.

»Težko bomo

ri

izplačali plače, če nimaskopneli.«

ob koncu leta tvo-

približno polovico vseh prihodkov kmetije.

Trenutno jih rešuje prodaja medu, po katerem

a glede na vremen-

svežnja pomoči ugotavljal Vlado Mandič, pred-

je kar veliko povpraševanje,

sednik

ske razmere v zadnjih

dneh tudi na tem

čju niso optimistični.

»Zmrzal

murskosoboške obrtne

upravnega odbora

zaposlenih,

nakazujejo odpušča-

že

zapiranje

Ob popolni

stečaje.
javnosti

krizno

oziroma

trganje

dejavnosti

kovali

od

vlade

stopnjuje

dobavnih

še

in

tudi

ohromitvi storitvenih

stanje

pred

še

de-

prekinitev

verig.

kaj so mali podjetniki

In

in član

Obrtno-podjetniške zborni-

ce Slovenije. Razmere
nje

zbornice

in

obrtniki priča-

predstavitvijo

svežnja

»Pričakujemo,

da breme plač delavcev

jetjih, ki začasno ne smejo poslovati
rala

prenehati

poslovati,

ker zaradi

v pod-

ali so movirusa

ni-

v celoti preide na državo. Enako

majo prometa,

naj velja za samozaposlene,
stitvi

da

ti torej ob opro-

plačila davkov in prispevkov dobijo tudi

tudi, da bo za ponovni zagon proizvodnje in storitev veljala po
koncu karantene še nekaj mesecev delna oprostitev plačila obveznosti, prav tako pozivamo
nadomestilo.

k

Pričakujemo

ustreznemu

znižanju najemnine,«

je

priča-

kovanja obrtnikov strnil Mandič. Prav tako so
predlagali, naj država delno prevzame breme
odpravnin za
goči,

da

v času

delavce ter

lahko

delodajalcem

omo-

je jasno,

je že

podro-

vzela polo-

kako bo na koncu,

da bomo tenko piskali.«

družbi

V gornjeradgonski

Var delajo štanca-

ne izdelke za nemško avtomobilsko industrijo. Vodenje podjetja s 70 zaposlenimi je v za-

četku

tedna prevzel Radovan
da so vladni ukrepi

Žerjav,

meni,

tako

trenutku

ne okoliščine, upam,

korak

so dovolj

da bodo

ki

prav

v pravo

glede na zna-

tudi

hitro

reali-

zirani, kar je najpomembneje. Bomo pa videli,
kako se bodo zadeve razvijale v naslednjih te-

dnih. Če bodo takšne razmere dlje časa, bo treba dodati še kakšne ukrepe v segmentu zagotavljanja

podjetij.«

likvidnosti

V tem

trenutku

proizvodnja v Varu še poteka, vendar dobivajo
informacije

od

poslovnih

partnerjev v Avstriji

bodo proizvodnjo ustavili. »Delamo vse, kar lahko, da zaščitimo zaposlene in
in Nemčiji,

da čim

ker

da

dlje zadržimo proizvodnjo pri življenju,

je to ključno

za ohranitev delovnih mest.«

Še pogrebnih storitev manj

zaposlenim odredi-

Podjetniki so odlok vlade glede omejevanja

da vlada vseh predlogov samo-

dela zaradi zajezitve širjenja koronavirusa jemali zelo resno, ugotavlja Nataša Lorber, sekre-

karantene

jo dopust.
Zdaj

vico cvetlične paše, ne vem,

smer. »V tem

ukrepov?

z oče-

»Rezervacije

Prihranki bodo hitro

dejavnost, pravi,

Turistična

pred sprejetjem

pri Šala-

vodi Damjan Šalamun

prenočitev smo imeli že vse do poletja,« pravi
Šalamun.

Napovedi odpuščanja

obiskovalci bližnjega ter-

nastanjeni

mo prihodkov.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kmetiji

80 od-

stojnih podjetnikov

ni vključila v ukrepe.

Pred-

sednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh
je v odzivu na vladne ukrepe že ugotavljal, da

tarka na Območni obrtno-podjetniški
(OOZ)

Gornja Radgona. Svoja

zaprli

vsi

frizerski

in

vrata

kozmetični

so

zbornici

pri njih

saloni,

opti-
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ki, slaščičarne in gostinski obrati, razen nekaj

poslenih 2665

manjših dostavljavcev hrane, vulkanizerji. Del-

jonov evrov

no lahko

evrov na domačem trgu. Ob predpostavki,

opravljajo delo avtomehaniki, pekar-

ne, aktivnih je še nekaj gradbincev, v zmanjšaobsegu

nem

delajo

tudi

računovodski

in vrtnarije. V zmanjšanem
pogrebna služba, saj so

servisi

obsegu deluje tudi

pogrebi le v ožjem

dru-

delavcev.

prihodkov,

Ustvarili
od

so 249

tega 230

mili-

milijonov
da bi

enak prihodek, bi samostojni podjetniki v regiji z vsakim tednom netudi letos ustvarili vsaj

delovanja

izgubili okvirno

pet milijonov evrov

prihodkov.

žinskem krogu.
Poslovanje

tjana Koša,
del

kar

gle zapreti

ta dela

živili, je

njihove

za
ki

gradbenih

gradbinci

tudi

vrat niso

pa svojih

trgovine z
delavce,

začetih

ustavili

Ker

72.

zbornica

gradbene
ščitne

tudi večina članov OOZ

dokončanju

po

dejavnost

bodo

teh imajo

obrtna

je ustavila

ugotavlja tamkajšnja sekretarka Ta-

Lendava,

tudi

in

mo-

lendavska

zaposlene

ter

morajo dokončati

za

zače-

na nekaterih gradbiščih, zagotovila za-

Po področjih so v Pomurju najmočnejši podjetniki z dejavnostmi trgovina z vzdrževanjem
in

je zaprlo tudi okrog 190 podjetnikov

članov

OOZ

Jožica

Gergorec,

Murska Sobota, sporoča sekretarka
od tega največ gostincev (72).

Sledijo frizerji in kozmetiki,

avtoserviserji,

Največ

že prenehali

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tniki, ki

so opravljali

tudi številni

storitve

zičnih osebah, predvsem

na

terenu

ali petina

vseh zaposlenih

gostin-

delav-

bila

v dejavnosti gradbeništva. Stroški
dela, ki so breme delodajalca in se nanašajo le
na zaposlene pri podjetnikih (ne vključujejo to-

cev

je

nosilcev

—

dejavnosti),

v letu

so

2018

znašali

nekaj manj kot 34 milijonov evrov.
Majda Horvat, Timotej Milanov

cve-

tličarji in drugi.
Poslovati so

gradbeništvo in

popravilom vozil,

stvo.

rej

maske.

Obrate

Največ zaposlenih v gradbeništvu

podjepri fi-

gradbinci.

m

m mm

l"

Prizadeta skoraj petina
vseh zaposlenih
ustavljeno poslovanje obrtnikov in

Začasno

samozaposlenih
petino

pomeni velik

vseh zaposlenih v

V Pomurju

je po podatkih Agencije RS za jav-

evidence

novpravne

poslovalo 3645

2018
manj

kot

udarec za skoraj

regiji.

tisoč

in

storitve

(Ajpes)

podjetnikov,

v letu

od tega nekaj

podjetnikov tako

imenovanih

™

V*

normirancev, ki so morali zaradi ukrepov vlade prenehati opravljati dejavnost. To pomeni,

da so

ostali

ženi tako

brez prihodkov, s tem

eksistenca

nosilcev

lovna mesta pri njih zaposlenih.
bilo

v regiji

(toliko

jih je

pri

2619

pa so ogro-

dejavnosti kot

samostojnih

V letu 2018

de-

Obrtnica še

je

le sama, saj

podjetnikih

ki ji ostajajo,

vedno

okleva, ali bi ostala zaposlena

prihrankov za plačilo
nima.

foto

vseh stroškov,

profimedia

predložilo poslovna poročila) za-
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Damjan
FOTO

JOŽE

Šalamun:

»Trenutno

nas rešuje

prodaja
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medu, a bojim se, da bomo še tenko piskali.«

GABOR

22

26.03.2020

Naš čas

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

1/1

Površina: 220 cm2

Varnostni inženirji obeležili rojstni dan
zdravje in dobro počutje zaposlenih si prizadevajo že 40 let

Za življenje,

podajanju

Ob

poročil

binsko bogati izvedbi

o

vse-

inšpekcijo

dela,

institucijami

je jugoslovansko odlikovanje za

medicine dela ter dosedanjimi

dela, izobraževanja in strokovnih

zasluge za varnost in zdravje pri

strokovnimi društvi in zvezo in

ekskurzij v lanskem letu so

delu Zlato sonce, v Sloveniji

pa

zbornico.

članice in člani Društva varno-

priznanja in nagrade FAK.

Po

stnih

(DVI Velenje) iz

sprejemu poročil ter razrešitvi

načrtovali in jih v medijskih

ročilih (predvsem v Našem času)

inženirjev

se

Koroško-šaleške regije spomnili

vodstva na čelu s predsednikom

tudi ustanavljanja tega društva,

DVI

ki deluje v javnem interesu od

kom so predlagali in izvolili novo

leta

1980. Ob tedanjem najbliž-

jem

in največjem društvu inženirtehnikov varstva pri delu

jev in
Celje,

bilo

katerega

tudi

članov

nekaj

iz Šaleške

doline,

šem

delovanju

v močni rudar-

Velenje

Andrejem

Majda-

vodstvo, va katerem so večinoma

dosedanji

saj so

člani,

sednik

še

mandat.

V

naslednji

za

kolegicam in kolegom, ki z dušo

vrste DVI Velenje

so

sprejeli dva nova člana, spomnili

sko energetski in elektro-kovinski

kolegov,

med njimi ustanovite-

tudi na širšem teritoriju Zgornje

preminulega kolega Sama Ma-

stnaka. V realno zastavljen pro-

Šaleške

doline. Mlado društvo je hitro

gram dela za leto, ki seje začelo

zaživelo, bilo pobudnik

precej turobno prav na področju

in kraj

ustanovitve Zbornice za varnost
in

zdravje pri delu, katere prvi

predsednik

je

postal

prav

član

DVI Velenje Mirko Vošner.
Zagnani

varnostni

inženirji so

se zelo aktivno vključili v Zvezo
DVI

Slovenije ter bili sokreator

ustanovitve

Fundacije Avgusta

Kuharja. Vse tri institucije delujejo

še danes,

DVI Velenje pa je

opravljajo tako plemenit poklic.
■

Jože Miklavc

lja Miroslava Mohorka ter lani

Savinjske, Koroške

ter

in širše.

4-letni

proizvodnji ter za povečano

skrb

članov, lokalne javnosti

jubileju in v zahvalo strokovnim

tudi nekaj preminulih

delavcev

strani

pred-

so se

zdravje in življenje

spletni

objavljali za obveščanje svojih

Konec leta bodo pripravili slav-

pa

za

ter na samostojni

spo-

nostno skupščino v čast lepemu

tako ostal

Majdak je

Svoje dejavnosti bodo skrbno

v za-

se

dnjih letih zares izkazali.

je

se je

izkazala potreba po intenzivnej-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

člani so prejeli najviš-

Številni

programa

zdravja

in upada

dela zaradi

demije COVID19

epi-

neslute-

ter še

nih posledic v gospodarstvu in
javnem življenju, so

vanje

na preventivo

zdravje delavcev,
za

izpostavili

temeljitejše vpli-

predvsem še

te namene,

pri

delu

in

izobraževanje

strokovne izzive

z ekskurzijami doma in v tujini

dva strokovna

seminar-

področja VZD in

požarne

ter vsaj

ja s

bilo v celotnem obdobju bolj ali
manj med najbolj ustvarjalnimi

varnosti.

v Jugoslaviji ter sedaj v Sloveniji.

biti

Še

naprej nameravajo

povezani s SŠGZ Velenje,

Andrej Majdak še en mandat
predsednik DVI Velenje
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Projekt Karavanke stoji, gradbinci z manj dela
Delo
ČETRTEK, 26. MAREC 2020 OB 06:00
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Koronakrizo čutijo tudi v gradbeništvu.
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VOJNIK Začete naložbe nadaljujejo
26. 3. 2020

V občini Vojnik v danih razmerah nadaljujejo izvajanje naložb, ki so jih že začeli,
izvajalcem pa so prepustili, da sami ocenijo tveganje glede
varnosti zaposlenih.
»Če lahko to zagotovijo, se dela lahko izvajajo. Tako tečejo
dela na telovadnici oziroma vrtcu na Frankolovem, sicer z
motnjami pri preskrbi z materialom. Podobno je pri graditvi
vodovoda Beli potok. Roki za izvedbo se bodo po navodilih
vlade ustrezno podaljšali«, pove župan Vojnika Branko Petre.
Težave se porajajo pri pridobivanju služnosti za izgradnjo dela kolesarske mreže na trasi
od Celja do Dobrne, kajti pristojnim je doslej uspelo pridobiti le tretjino od 120 potrebnih
soglasij lastnikov parcel. Delo na terenu so ustavili, pridobivanje soglasij po telefonu pa
je manj učinkovito.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Pomurski sejem iz Gornje Radgone

Odpovedali sejma Megra
in Green
Pomurski sejem je v torek, 10. marca, posredoval sporočilo, ki gaje podpisal predsednik uprave sejma Janez Eijavec, da sejma odpovedujejo. Sporočilo se glasi: “Glede
na nevarnost siljenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je Pomurski sejem skupaj

partneiji, ki sodelujejo pri organizaciji 31. Mednarodnega sej-

s svojimi

gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra

ma

ter

5. Mednarodnega sejma

trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green, ki bi morala potekati od
25. do 28.

2020, sprejel odločitev, da sejma v

marca

Glede na odredbo

št.

470 Ministrstva

za

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zdravje Republike Slovenije o prepovedi zbiranja

na javnih

zaprtega
na

prireditvah v javnih prostorih
Sloveniji ter glede

tipa v Republiki

razmere, ko se obolelost

še širi,

so

namreč

ocenili, da je težko pričakovati, da bi se
acija

prihodnjih

v

dveh

tednih

situ-

stabilizirala.

Predvidoma bodo bienalna sejma Megra
Green

namesto

letos

leto v pomladanskem
Preostali
sejmu

v

letošnji

organizirali

in

prihodnje

Gornji Radgoni

terminu odpove.

Mednarodni sejem obrambe, varovanja,
te

in

reševanja

Šobra

med 24.

pri

Pomurskem

bodo

opravljeni v

in

26.

zašči-

septem-

brom. Tudi ocenjevanja naj bi bila v rokih, kot
so

napovedana

njevanje
nje

in

sicer

41. mednarodno

mesa in mesnih izdelkov

svežega

mesa

-

oce-

ocenjeva-

20. maja, mesnih izdelkov

17. junija; 34. mednarodno ocenjevanje mleka
mlečnih izdelkov med 9. in 12. Junijem; 46.
odprto državno ocenjevanje vin na Vino Sloin

10. odprto državno

venija Gornja Radgona in

terminu.

sejmi

tem

ocenjevanje BIO vin

med

18. ocenjevanje medu 4.

13. in 17. julijem;

avgusta

in 40. med-

rokih, ki so v napovedani. Tako bo 4. Medna-

narodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije

rodni sejem sodobnega zdravstva med 25. in

20. in 21.

avgusta.

30. majem, 58. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra med 22.

in

27.

avgustom

ter

8.

Franci Klemenčič
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KOČEVSKI MEDVEDI BI RADI BILI CIGANI

26. MARCA, 2020
ADMIN
CIGAN, CIGANI, INDIJA, KRIMINAL, LJUBLJANA, MAMILA,NOVO
MESTO, PEDOFILIJA, POSILSTVA, ROJE, ROM, ROMI, ROMSKA SKUPNOST, ŠKOCJAN, SRBIJA,VIDEO, ŽABJAK

Cigani, nekoč tradicionalni fehtarji, zbiralci navlake, brusilci nožev, pojoči nomadi, so se reinkarnili v
moderno uber slovensko pleme, ki je zaščiteno bolj, kot sibirski tiger. Že leta je na obronkih kočevskih
gozdov slišati brundanje rjavega kočevskega medveda, kako bi rad bil rom ali vsaj cigan.
Niso vsi romi cigani in, ja, niso vsi cigani romi. Jebiga, so ali smo, kar so oziroma smo! Vsi smo ljudje, Slovenci.
Med sabo se razlikujemo po spoštovanju drug drugega, po pravicah in opravljenih državljanskih dolžnosti ter
po zlorabljanu sistema. Predzadnje velja pretežno za civilne ovce. Ostalo so nianse.
Kdo sploh je cigan?
cigàn -ána m (ȁ á) 1. pripadnik iz Indije priseljenega ljudstva, navadno brez stalnega bivališča: pravili so, da
cigani kradejo otroke; ogrski cigani; tolpa ciganov; črn kot cigan; laže kot cigan ∙ ekspr. je tak cigan slabo

oblečen; ekspr. pri nas je kot pri ciganih vse je v neredu; smeje se kot cigan belemu kruhu široko, na vsa usta
2. slabš. zvit, lahkomiseln ali malopriden človek: to ti je pravi cigan; še hujši cigan je, kot si ti; potepa se, cigan /
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kot psovka cigan ciganski ♪ (sskj)
In kdo je rom?
ròm rôma m (ȍ ó) nižje pog. priprava iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja sliko ali druge predmete; okvir:
izdelovati rome; dati sliko v rom ∙ pog. ta je pa za v rom zelo je lepa ♪ (sskj)

Ko resnica postane posebna veja govora, tudi misteriozna slovnična prevara po inštitucionalni pripovedi pravi,
da se je pobalinski in koristoljubni Cigan spremeni v pridnega in zavednega slovenskega princa na belem
konju, v Roma. No, Rome imamo, na vse ostalo še čakamo.
Pa si lažimo!
Vsi smo se sprva rodili enaki, potem pa je potuha ene pokvarila, druge pa so vzgojili dobri in delavni starši. S
pomočjo zglajzanega javnega programa in kvazi varuhov je današnja romska skupnost specializiran in nevaren
klan. Še bolj nevarne, naravnost grozljive, pa so njihove težnje aka prioritete.
Izsiljevanje države in skupnosti, kot prioriteta etnične skupnosti!
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Ne prosimo!!!! Hočemo!!! pic.twitter.com/wwVIo5hHIp
— S.O.S. (@kriznimenedzer) October 20, 2017
Romska skupnost je postala dream team okupacij tujih zemljišč. Po propadlem SCT prva truba črnega
gradbeništva v Sloveniji.

Vzpodbujanje črnih gradenj

Peklenski stroj organske pridelave za pridobivanje vseh možnih socialnih dodatkov in, do centa dodalana
investicijska družba, z vodilnim sesalnim krožnim gospodarstvom sektorja davkoplačevalski proračun (vir).
Res je, da so si okvirji različni, kakor jih opredeljuje SSKJ, a ta kliše ni pravilo. In če ne sodimo večine po
posamezniku, moramo etnično manjšino soditi prav po njihovi večini. Kot se glasi legendarna izjava Odklopa, ki
je upravičila postala izjava leta 2015 na twitterju (tvit leta 2015).

Odklop
@stevilka2

Od kar sem na svetu se je Slovenija ukvarjala samo s šiptarji,
cigani, čefurji in s politiki, z mano pa samo takrat, ko je hotla dnar.
161 9:05 AM - Jun 19, 2015
97 people are talking about this
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Drži! Država se preveč ukvarja z romi, begunci in ostalimi izvenplanetarnimi peripetijami. Pretežno gre za
birokratske neumnosti. O integraciji Romov v družbo nima pojma, saj so se njeni predstavniki le petkrat v
zgodovini Slovenije odpeljali na teren in si v živo ogledali apokaliptično stanje, ki ponekog spominja na dan po
kugi. Za razumevanje tako kompleksnih ljudi bi morala vlada sobivati z njimi več let. Lahko bi jim organizirali
delavnico z naslovom:” Ključ do pravic so izpolnjene dolžnosti?! ” Ampak ne. Za državo Romi niso
pomembni, zanjo niso enakovredni državljani. Dlje kot so od njih, bolj varne se počutijo. So le in samo
ogrožena vrsta, ki jih ogroža. Rome postavlja v nedostojen in podrejen položaj samoobstoja. Na koncu bo za ta
nemočna bitja ustanovila zavoda, ki jim bo po potrebi brisal rit, saj po mnenju države:
1. rom ni sposoben priskrbeti ustreznega dohodka za preživetje,
2. si ni sam zmožen priskrbeti ali zgraditi bivališča,
3. ne zna opravljati niti enega dela, ki bi bilo primerno za zaposlitev,
4. se ni sposoben izobraziti, in kot nepismen niti na CSD ni zmožen sam izpolniti formularja,
5. ni sposoben dojeti zakonov narave, kot ne zakonov države katere državljan je,
6. ni zmožen kakršnekoli razumne komunikacije s civilno sfero,
7. ni sposoben plačevati nadomestil za stavbno zemljišče,
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8. ni sposoben …
Je pa zajec sposoben skakati po zajklji in narediti brlog mladih zajčkov, ki jih potem uspešno lačne, umazane,
bose in zapostavljene, preživlja s krajo, prosjačenjem, goljuﬁjo, delom na črno, socialnimi prispevki in
dokladami, in to očitno veliko bolje uspešno od urejenega situiranega in zaposlenega Slovenceljna, iz urejene
družine z redno plačo. In ker je Rom bolj podjeten od vsakega ljubljanskega kekca država vanj mesečno
investira in mu da v upravljanje 1.000 ali 2.000 evrov. Čeprav starši trdijo, da gre ta denar za mamila, CSD
kontrira, da gredo sredstva za točno po programu določen namen (nakupe otroških oblačil, higienskih
potrebščin in hrane – Žabjak: foto delo).
Romski otroci nemajo kaj drugo, ko se drogirat, krast…
Osveščanja javnosti o romski problemati ni pika
Grozo-dejstva ostajajo prikrita pika
O njih se ne sme govoriti, se jih ne sme točno beležiti ali fotograﬁrati pika
“Podatkov o prekrških, povezanih z nasiljem v družini, ne beležijo glede na etnično pripadnost in da si sicer
policija v okviru svojih pooblastil in delovanja prizadeva za tovrstno ozaveščanje romske skupnosti”, pravi
inšpektor PU Novo mesto Robert Zupančič. Kako bo opredelil odstotek kriminala, če kraje, izsiljevanja, umori,
prekupčevanje z dorgami in orožjem, posilistva, zasužnjevanja, pedoﬁlija, kršitve cestnoprometnih predpisov,
prekrški, goljuﬁje… niso del ustrezne statistike. Nekatera od omenjenih so grozodejstva. Bilo pa bi smešno, če
ne bi bilo bedno. Whatever, so never will been better.
Kaj sploh je spolnost z mladoletno osebo?
pedoﬁlíja -e ž (ȋ)
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spolna nagnjenost do otrok: problem pedoﬁlije; Pedoﬁlija in nasilje v družinah sta vsega obsojanja vredna,
vendar se žal dogajata po celem svetu, ne glede na vero E ← nlat. paedophilia iz gr. paĩs ‘otrok, dete’
+ philía ‘ljubezen, naklonjenost, nagnjenje, prijateljstvo’
posílstvo -a s (ȋ)
1. spolna združitev, spolni odnos z osebo proti njeni volji, na silo: posilstvo dekleta / tu se je včeraj zgodilo
posilstvo
2. ekspr. dejanje, ki ni v skladu z bistvenimi značilnostmi česa: preprečiti intelektualno posilstvo / nočno
delo je posilstvo nad naravo
Kaj nam bo pravosodje, ko pa že sam slovenski pravopis pravi da je treba;
posílstvo -a s, pojm. (ȋ) kaznovati ~
posȋlstvo – glej síla (sskj)
Ne dogaja se v Indiji. Ne dogaja se v Srbiji. Ni se dogajalo v Sloveniji samo v 20 stoletju. Dogaja se danes,
zdaj, nekaj minut iz Ljubljane.

29

