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 Utrinek - Igor Napast

Da vlaga ogroža mariborski terarij, še nekako razumem. Ne 
razumem pa, kako lahko ogroža tudi akvarij. Tistemu bi bila 
po moji "strokovni" presoji lahko nevarna kvečjemu suša.

FLORIJAN

V okviru programa My generation at work, ki je del Evrop-
ske prestolnice mladih (EPM), bo danes med 14. in 16. uro 
v Festivalni dvorani Lent potekala panelna diskusija o ne-
zaposljivosti mladih v Mariboru in Sloveniji. Govorilo bo 
55 tujih strokovnjakov iz Evrope, razprava pa je odprta za 
vse zainteresirane. 

"Imamo krizo zaposlovanja v Evropi. Veliko mladih 
še vedno pričakuje, da bodo službo dobili na pladnju. V 
resnici pa morajo biti pri iskanju službe zelo proaktivni, 
treba je izkoristiti vse priložnosti in uporabiti neformalna 
znanja," je povedal Robert Arknil, finski strokovnjak pri 
projektu in moderator današnjega dogodka. My generation 

at work je sicer tri letni partnerski projekt dvanajst evrop-
skih mest, v katerega je vključen tudi Maribor. Cilj je spod-
bujanje podjetništva in rast zaposljivosti med mladimi na 
spreminjajočem se trgu delovne sile. Na včerajšnji tiskovni 
konferenci je Arknil izpostavil velik prepad med izobraže-
valnim sistemom in potrebami gospodarstva, premosti-
tev problematike pa je ena od nalog projekta. Sara Sorger, 
vodja mariborske pisarne EPM, pa je poudarila, da je (ne)
zaposlovanje mladih najbolj pereča tema - v Mariboru je 
namreč po uradnih podatkih brez službe že 20 odstotkov 
ljudi do 30. leta starosti. Prav zato petina programov, vklju-
čenih v EPM, zadeva zaposlovanje mladih, je še dejala. (jmc)

O brezposelnosti mladih Mariborčanov

Gradnja poteka po planu

JASMINA CEHNAR

Študentje medicine se bodo lahko v 
novo Medicinsko fakulteto (MF) pre-
selili jeseni, ko se začne novo študijsko 
leto. Gradbena dela na 40 milijonov 
evrov vrednem objektu, ki je v zadnjih 
dveh letih zrasel na desnem nabrežju 
Drave, namreč tečejo v zastavljenih 
rokih, so včeraj znova zagotovili pred-
stavniki univerze, fakultet in izvajal-
ca del Begrada. Gradbeniki bodo, kot 

smo že poročali, svoja opravila končali 
maja, v poletnih mesecih sledi selitev, 
predvidoma 18. septembra pa odprtje. 

Na več kot 14.000 kvadratnih 
metrih površine bo več predavalnic 
- največja bo imela 240 sedežev, razi-
skovalcem bo na voljo sodoben in vr-
hunsko opremljen laboratorijski del 
zgradbe, knjižnica bo sprejela 5000 
knjig, kolikor je trenutni knjižnični 
fond fakultete. Nova zgradba, ki jo je 
zasnoval arhitekt Boris Podrecca, bo 
lahko sprejela več od sedanjih 86 štu-
dentov, po besedah dekana MF Ivana 
Krajnca bo na voljo vsaj okoli 130 štu-
dentom, če se bo država v pomanjka-
nju zdravnikov le odločila financirati 
študij v tolikšnem obsegu. "Pomanjka-
nje zdravnikov v Sloveniji je še vedno 
veliko, glede na evropske standarde 
jih manjka več kot tisoč, a se zaradi 
krčenja finančnih možnosti že sooča-

mo z manjšimi možnostmi zaposlitve 
naših diplomantov, ki se žal spogle-
dujejo tudi z zaposlitvijo v tujini," je 
dejal dekan Krajnc, ki je sicer napove-
dal uvedbo novega študijskega progra-
ma - klinične farmacije.

Zadovoljstvo z napredkom gradnje, 
ki bo ustvarila okolje za novo ustvar-
jalnost, je na včerajšnji tiskovni kon-
ferenci izrazil tudi rektor mariborske 
univerze Danijel Rebolj, Zdravko 
Kačič, prorektor za finančne zadeve 
na mariborski univerzi, pa izpostavil 
skrbno spremljanje izvajanja projek-
ta, kar je zaradi zagotovitve evrop-
skih sredstev tudi bistvenega pomena. 
Dosedanje revizije nepravilnosti niso 
pokazale, je še dejal. Ob tem je Franc 
Panjan, prvi mož Begrada, zagotovil, 
da bo 30 podizvajalcev, ki skrbijo za 
gradnjo objekta, dobavo in montažo 
opreme, v celoti poplačanih.

Z napredkom gradnje sta bila zadovoljna Danijel Rebolj in Franc Panjan. (Marko Vanovšek)

Gradnja medicinske  
fakultete bo zaključena 
konec maja, uradno  
odprtje pred začet-
kom študijskega leta 
2013/2014

Mariborski pediatrinji Zlatki Kanič je Univerzitetni klinični center (UKC) Ma-
ribor izrekel suspenz pogodbe o zaposlitvi za štiri mesece. V bolnišnici so po-
jasnili, da so se tako odločili na osnovi zakona o delovnih razmerjih in odločbe 
Zdravniške zbornice Slovenije, "s katero je bila Kaničevi zaradi večje strokovne 
pomanjkljivosti pri zdravljenju otroka Bora Nekrepa začasno, za obdobje štirih 
mesecev, odvzeta licenca za delo na področju pediatrije". Med suspenzom po-
godbe o zaposlitvi zdravnici, ki je na Kliniki za pediatrijo UKC Maribora za-
poslena v enoti za intenzivno nego in terapijo otrok, mirujejo pogodbene in 
druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane 
na opravljanje dela. To pomeni, da v tem času ne bo prejemala plače niti opra-
vljala dela. (lf)

Zdravnica Kaničeva suspendirana

Ob zaključku regijskega natečaja likovnih in literarnih del za osnovne šole in 
vrtce vzhodnoštajerske regije na temo potresov je Izpostava Uprave RS za za-
ščito in reševanje Maribor (URSZR) pripravila zaključno slovesnost za najboljše 
udeležence. V prostorih mariborskih poklicnih gasilcev so jim predali priznanja, 
potem pa so si še skupaj z mentorji in starši ogledali center za sprejemanje klicev 
na nujno številko 112, gasilska vozila in izvedeli marsikaj o delu gasilcev. Otroci 
so tako lahko poklicali številko 112 in videli, kako se izpiše njihova številka in 
kraj, kjer so, in kako poteka komunikacija ob klicu, veliko radovednosti pa so 
potešili ob odkrivanju, kaj vse spada k opremi gasilskega vozila.

"Namen natečaja je ozaveščati najmlajše, preko njih pa tudi starejše, da se 
nesreče dogajajo in da se lahko zgodijo vsakomur," pravi Ivana Grilanc, vodja 
URSZR Maribor, in dodaja: "Vedeti morajo, da se na nesreče lahko pripravimo 
in da so potem posledice lahko manjše." Na natečaj so sicer prejeli 321 izdelkov, 
od tega 288 likovnih in 33 literarnih. Sodelovalo je 17 osnovnih šol in sedem 
vrtcev. Komisiji sta izbrali 20 najboljših likovnih in 13 literarnih del, ki jih bodo 
predali naprej na državni nivo. Izbrali pa so tudi šolo in vrtec, ki sta poslala 
največ izdelkov, to sta Osnovna šola Toneta Čufarja in Vrtec Borisa Pečeta, oba 
iz Maribora. (ugo)

Posebna nagrada za zmagovalce natečaja je bil ogled gasilske postaje. (Janko Rath)

Kaj je v gasilskem vozilu

Koncert za pomoč  
avtističnim otrokom
Za logopedske in terapevtske obravnave otrok z avtističnimi motnjami s širše-
ga mariborskega območja bo šel izkupiček jutrišnjega dobrodelnega koncerta v 
mariborski dvorani Tabor. Organizira ga mlado društvo za pomoč tem otrokom 
Školjke, ki ima trenutno okoli petdeset članov. Inge Zorec, predsednica, poja-
snjuje, da se otroci z avtizmom, vseživljenjsko razvojno motnjo, katere vzrok še 
ni znan, spopadajo s težavami v komunikaciji, socialni interakciji, fleksibilnosti 
mišljenja pa tudi s spoznavnimi motnjami in motnjami zaznavanja dražljajev. 
Zato potrebujejo veliko pomoči v obliki intenzivnih logopedskih, psiholoških, 
delovnoterapevtskih in drugih obravnav, s katerimi jih, skupaj s starši, lažje 
premagujejo. Te so drage, država pa sredstev zanje ne zagotavlja. "Želimo si, da 
bi omogočila izvajanje teh programov, še prej pa je treba izobraziti kader, kar 
je tudi drago, in ga nato zaposliti. 

Pravi bi bilo, da država to financira," dodaja Mojca Žerdin iz društva. V dru-
štvu sicer že sodelujejo z nekaj strokovnimi delavci, ki prostovoljno opravljajo 
individualne obravnave, vanje je vključenih devet otrok. Potreba po obravna-
vah, na katerih strokovnjak oceni, na kateri ravni deluje avtistični otrok - ker 
se med seboj precej razlikujejo - in kakšne so njegove potrebe, pa je bistveno 
večja. "Starše tam tudi naučijo, kako naj s takšnim otrokom delajo, to je zelo 
pomembno," poudarja Žerdinova. In prej ko začnejo z otrokom ustrezno delati, 
bolje bo tudi napredoval. Znanja o tem je na splošno zelo malo, opozarja Zor-
čeva, tudi med pedagoškimi delavci. Z dobrodelnim koncertom, ki se začne ob 
18. uri, želijo ob zbiranju prepotrebnih sredstev za strokovne obravnave otrok 
z avtizmom tudi širšo javnost opozoriti na problematiko teh otrok - po eden je 
na vsakih 150. Nastopili bodo številni izvajalci pop in narodno-zabavne glasbe, 
kdor bo kupil dve vstopnici, bo tretjo dobil brezplačno. Za prostovoljne prispev-
ke bodo tudi poklanjali knjigi Moja nona in Marta avtorice Patricije Peršolja, 
ki sta ju društvu Školjke podarila Založba Pivec in Inner Wheel klub Maribor - 
humanitarno združenje žensk. (lf)


