
 Slovenija 5Nedeljske Novice
nedelja, 2. februarja 2014

Profesor 
bi dal pol 

službe,  
a ne gre

Zakaj ne bi polovice delovnega časa opravil jaz, drugo pa mlad 
nezaposlen učitelj, sprašuje mariborski profesor zgodovine Boris 

Krabonja. Zakaj predpisi tega ne omogočajo?

Tisti, ki ga poznajo, menijo, da bo to, 
kar je obljubil, če bo le mogoče, tudi 
storil. Foto Facebook

A takšna dobrodelnost, nam 
prek tajnice sporoči ravnate-
ljica Darja Cizel, v praksi ni 
izvedljiva.
Zakonodaja, so nam sporočili 
tudi z Zavoda RS za zaposlova-
nje, delodajalcu sicer ne pre-
prečuje, da bi za opravljanje 
istih del zaposlil dva delavca, 
a bi bila taka možnost zapo-
slovanja za delodajalca ne-
racionalna: ob enaki količini 
opravljenega dela bi imel na-
mreč višje stroške. »Odločitev 
o zaposlitvi za krajši delovni 
čas je na strani delodajalca (z 
izjemami, ki so povezane z 
zdravstvenimi razlogi oziroma 
varstvom iz naslova materin-
stva). To pomeni, da delavec 
ne more prostovoljno predati 
polovice delovnega časa drugi 
osebi. Prav tako ni možno, da 
bi samovoljno našel primer-

nega pomočnika in mu dajal 
polovico svoje plače, saj je 
bistveni element delovnega 
razmerja osebno opravljanje 
dela, za katero je delavec skle-
nil pogodbo o zaposlitvi,« so 
nam pojasnili. 
Z ministrstva za delo, ki je 
pristojno za ta vprašanja, so 
nam sporočili, da profesor 
Krabonja ne bi mogel sam 
prostovoljno predati polovice 
svojega delovnega časa komu 
od brezposelnih delavcev na 
Zavodu RS za zaposlovanje, saj 
bi tako kršil pogodbo o zapo-
slitvi. Po besedah ministrstva 
bi lahko sklenil sporazum o 
prenehanju delovnega raz-
merja v polovičnem obsegu, 
vendar ne bi mogel vplivati 
na to, koga (če sploh?!) bo de-
lodajalec zaposlil za polovični 
čas na to delovno mesto.

Za pomoč ni nikoli prepozno
»Čeprav smo bili letos še posebno delavni in 
nesebični, od tiste ogromne količine hrane, oblek, 
igrač in še marsičesa v kabinetu ni ostalo nič,« 
pravi profesor Krabonja. To pomeni, da je za ljudi, 
ki potrebujejo pomoč, njegov kabinet premajhen. 
Zato znova poziva, da bi pomagali s hrano in obleko. 
Zaveda se, da s tem ne bomo rešili stiske vseh, 
vendar bo vsak prispevek, ki ga bodo zbrali v kabinetu 
za zgodovino in geografijo na srednji ekonomski šoli, 
še kako dobrodošel.

Mediji ga 
nadlegujejo, on 
pa bi raje ostal 

skrit.  
Foto Facebook

Bevog tretji na svetu!
Gornja Radgona – Mesto, 
ki že dobrih 160 let slovi 
po izvrstnih peninah, 
zlasti zlati radgonski 
penini, ki dosega najvišje 
uvrstitve na mednarodnih 
in domačih tekmovanjih, 
postaja čedalje bolj zna-
no tudi po pivu. Res je, da 
opevano pivo prihaja z le-
vega brega reke Mure, iz 
okolice Bad Radkersbur-
ga (avstrijske Radgone), a je pivovarna v lasti mladega 
slovenskega podjetnika Vasje Golarja iz Gornje Radgo-
ne. Pred slabim letom je namreč Golar s pomočjo star-
šev uresničil dolgoletne sanje in v Potrni (Lafeldu) pri 
Bad Radkersburgu odprl zasebno pivovarno Bevog, v 
kateri vari ale pivo (pivo zgornje fermentacije) z zmo-
gljivostjo do 150.000 litrov na leto. Najprej jo je želel 
postaviti v domači Gornji Radgoni, kjer je kupil tudi 
potrebno zemljišče, a tega ni mogel uresničiti zaradi 
zapletene slovenske birokracije. In njegovo pivo Kra-
mah India Pale Ale že od prve steklenice žanje velike 
uspehe. Na lanskem Festivalu piva v Ljubljani je Golar 
prejel zlato priznanje, pivovarna Bevog pa priznanje 
kot najboljša tuja pivovarna, nagrado so prejeli tudi 
v Avstriji, zdaj pa je vse skupaj še nadgrajeno, saj so 
na priznanem spletnem portalu RateBeer pivovarno 
Bevog s štirimi vrstami piva Tak, Ond, Kramah in Baja 
postavili na tretje mesto med najboljšimi novimi pivi na 
svetu. V izboru je bilo kar 2600 vzorcev različnih piv z 
vsega sveta. O. B.

Učijo se kitajsko
Kranj – V tekočem šolskem letu se v vrtcu Mavčiče s kitaj-
ščino prvič seznanja 30 otrok, v OŠ Orehek Kranj v vseh 
razredih 75 učencev in na Gimnaziji Kranj v dveh skupinah 
36 dijakov. Projekt Spoznavanje kitajske kulture in jezika 
poteka v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom Ljubljana, 
nosilka projekta za kranjsko občino pa je gimnazija. Na 
petkovi prireditvi v čast praznovanja kitajskega lunarnega 
novega leta so dijaki s kitajskimi pripovedkami, ki so jih 
izbrali sami, in zbori, od vrtca do konca gimnazije, ustva-
rili pravo prednovoletno 
vzdušje. Da je bilo v pra-
vem duhu, je z aktivnim 
spremljanjem pripovedi 
in petja izkazoval direktor 
Konfucijevega inštituta 
Ljubljana Chen Jian. Dija-
ki so pod vodstvom kitaj-
ske učiteljice, sinologinje 
Nine Ovsenek, in Miša Da-
čiča okrasili tudi hodnik in 
oblikovali kitajski kotiček 
v stilu leta konja in seveda 
postregli z nekaj značilni-
mi jedmi. S. J.

Grilova išče kupce
Velenje – Stečajna upraviteljica Vegrada Alenka 
Gril tudi zato, ker se »utapljajo v stroških«, pospe-
šeno išče kupce za nepremičnine propadlega grad-
benega podjetja, pri čemer so večinoma ločitveni 
upniki banke. Glede morebitnega prenosa terjatev 
bank do Vegrada na slabo banko Grilova nima ura-
dnih informacij, meni pa, da to ne bo vplivalo na 
stečaj. Kakor je povedala, so konec lanskega leta 
za celotno premoženje, ki jim ga ni uspelo prodati 
na treh zaporednih dražbah, zbirali nezavezujoče 
ponudbe in za vsako premoženje prejeli vsaj eno 
ponudbo. STA

Fakin o 
ministrovanju
Maribor – Generalni di-
rektor Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) Samo 
Fakin je v pogovoru za 
sobotno prilogo Večera 
dejal, da o tem, da bi 
prevzel ministrstvo za 
zdravje, ni razmišljal, 
bi pa bil izziv. Če bi mu 
premierka Alenka Bra-
tušek zdaj ponudila ta 
stolček, bi ga zavrnil, 
saj se zaveda, »koliko 
čeri je na takem položa-
ju«. STA

Foto Oste Bakal

Foto Mavric Pivk

Foto Stanislav Jesenovec


