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Podravje • ObCine pri drzavnem proraeunu potegnile ta kratko; viSje rmmreenine ne bo 

Za koliko denarja SO prikrajsane pod] 
Drzavni proraeun za prihodnji dve ledje potrjen. Medtem ko je koalidja z njim nacelomakadovogtta, so opozicij 
Predvsem jih je zaZugilo, da koalicija ni zelela prisluhniti predlogu, s katerim bi dxidAim zagotovil~ denar, nc 
poslancev SDS za v~o povpreenino je bilgladko zavrnjen. Ker je amandma najpr~(JlaJl)~boru za finance dobil 
biti potrjen se v drzavnem 'zboru. A se ni izSlo tako. 

Poslanec SDS Jozef Lenart, ki v 
driavnem zboru zastopa Ptujsko 
polje in Siovenske gOrice, je pojas
nil, da proracunov za leti 2020 in 
2021 ni podprl: "Nad razrezom vee 
kot 10 milijard evrov sredstev sem 
razoearan. Proraeun je centraUzi
ran, ni investicijsko naravnan in ni 
enakomerno porazdeljen po regi
jah. Kljub temu da imamo rekordni 
proraeun, se denar razporeja nera
zumno. V proraeunu manjkajo pre
potrebna sredstva za dolgotrajno 
oskrbo, za stanovanjsko shemo, za 
investidje v zeleznisko infrastruk
turo in izboljsanj'a cestnih pove
zav. Stajerska in Spodnje Podravje 
sta ostala brez om em be vrednih 
sredstev za nove investicije v infra
strukturo in gospodarstvo." 

"zgolj 11 odstotkov 
proracuna za 
investicijell 

Proti proraeunoma je glasova
la tudi poslanka SDS Suzana Lep 
Simenko, ki v driavnem zboru 
zastopa glas Haloz in Dravskega 
polja. "Proraeun ne resuje proble
matike institucionalnega varstva 
za starejse (zgcilj pet milijonov 
evrov ni dovolj niti za izgradnjo 
enega doma za ostarele), ne resuje 
problemov na podroeju zdravstva, 
pokojninskega varstva, trga dela, 
mladih, se naprej se pelje napacna 
trosarinska politika in politika dav- . 
kov, niso zagotovljena denarna 
sredstva za problemska obmejna 
obmocja, zgolj 11 odstotkov prora
euna gre za investicije." 

Tudi Lep Simenkova je glasova
la za amandma, ki bi obeinam pri
nesel vee dena~a: "Zal so potem 
koalicijske stranke 5 podporo SNS 
na redni seji znizale povprecnino 
na visino, ki jo je predlagala via
da. Med glasovanji smo v SDS in 
NSI ponovno vlozili amandma in 
poskusili z vmesnim predlogom, a 
tudi tega koalicija ni podprla. Ob
zalujem tudi, da podpore ni prejel 
moj amandma, 5 katerim bi obmo
eju Haloz v letih 2020 in 2021 zago
tovili skupno 10 milijonov evrov 
sredstev za razvoj. Vlada obljublja 
ukrepe za obmejna obmocja, ven
dar sredstev v proracunih nima 
zagotovljenih, zato se upraviceno 
bojim, da bo vse skupaj spet ostalo 
Ie pri delovnih skupinah." 

"Proracuna 
antisocialna, ,nerazvojna 
in nepravicnall 

Bostjan Korazija je poslanec Le
vice, izvoljen je bil na Ptuju in Haj· 
dini. Proraeunov za prihodnji dYe 
leti ni potrdil. "Sta antisocialna, 
nerazvojna in nepraviena, zlasti do 
nasega celotnega obmoeja. V pro
raeunu skoraj ni sredstev za izgra· 
dnjo domov za starejse obeane. Za 
gradnjo vee kot nujno potrebnih 
neprofitnih stanovanj je namenje· 

,/'" 

\' 

nih bore malo sredstev, pray tako 
je predvidenih kronieno premalo 
sredstev za sofinanciranje inve· 
sticij v izobrazevalne ustanove, 
premalo sredstev je namenjenih 
za gradnjo studentskih domov in 
stipendij, za znanost, raziskovalno 
dejavnost, ;' .. « 

Kaksni SO odzivi 
zupanov 

Nuska Gajsek, Ptuj:"Na nek pa· 
ein smo lahko takSen razplet gla· 
sovanja glede povpreenine priea
kovali, saj je bil vlozeni amandma 
opozicijski. Dogovor s Skupnostjo 
obein Siovenije je bil drugacen. Do
datno breme predstavlja se to, da 
se vedno ni sprejetega Zakona 0 

zmanjsanju stroskov obein in tudi 
Zakona 0 financiranju obein, kjer 
bi dvignili delez zadolzevanja. Ce 
stmemo vse skupaj, je napoved za 
obeine zelo slaba! Seveda s takim 
izkupiekom ne moremo biti zado
voljni, a bomo morali znati gospo· 
dariti tudi stem. Koliko dena~a bi 
obcina prejela vee, ee bi bil potrjen 
amandma SDS, je tezko povsem 
nataneno doloeiti. Ob uposteva· 
nju doloeenih predpostavk bo 
MO Ptuj zaradi nizje povpreenine 
v v naslednji dveh letih ob vee kot 
3.150.000 evrov." 

Franc Puldll, Destmlk: "Visina 
sredstev vsekakor ne bo zadosto· 
vala za kritje stroskov zakonsko 
doloeenih nalog, ki jih bode obci· 
ne v prihodnjih dveh letih imele. 
Poslance, ki so glasovali proti, po· 

zivam, naj stopijo pred obcinske 
svetnike v svojih volilnih okrajih in 
preverijo, ali se uzivajo zaupanje. 
V nasprotnem primeru naj v dr· 
zavnem zboru sprozijo postopek 
nezaupnice vladi in stem omogo· 
eijo predeasne volitve. Naj driavo 
vodijo tisti, ki imajo radi Siovenijo, 
se zavedajo enakomemega skla· 
dnega razvoja in so sposobni." 

Milan Gabrovec, Markovci: "Kot 
smo ze vajeni, driava tudi tokrat ni 
stopila na stran obein. Ie v casu 
gospodarske krize smo morali pos· 
krbeti za kritje stroskov za izvaja
nje zakonsko doloeenih nalog, na 
katere nimamo vpliva. Vendar smo 
to dejstvo sprejeli, zaradi tega se 
je marsikatera obeina morala od· 
reci nekaterim investicijam. Sedaj, 
v casu gospodarske rasti, bi pri· 
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eakovali, da bo driava prisluhnila 
tudi obeinam. Ce bi bil amandma 0 

visji povpreenini v driavnem zboru 
sprejet, bi nasa obeina v dYe letih 
prejela 612.889 evrov vee." 

Anton Butolen, Zetale: "V bi
stvu je slo za amandma na Zakon 
o izvrsevanju proraeuna. Ze ko ga 
je potrdil odbor za finance, mi je 
bilo jasno, da v parlamentu ne bo 
pot~en. Na takSen nacin se tako 
pomembni amandmaji ne spreje· 
majo. Je pa absurdno, da v obdob· 
ju najvisjih prihodkov v driavnem ' 
proraeunu driava obeinam ni prip
ravljena pokriti stroskov, ki jih je 
z drugimi sprejetimi ukrepi sama , 
povzroeila. Posebej smo prizade
te manjse, demografsko ogroie
ne obtine. Nasi obeini bi sprejetje 
obeh amandmajev prineslo prib-

Vir:SDS 

iizno 136.000 evrov v letu 2020 in 
155.000 evrov v letu 2021. , Yes ta 
denar bi namenili za investicije v 
cestno infrastrukturo, ki je pri nas 
se vedno najveeji problem, pose· 
bej zato, ker ne moremo vee kan· 
didirati za evropska sredstva." 

Branko Marinic, Videm: "Sem 
razoearan. Pred glasovanjem sem 
komentiral, da so poslanci, ki bode 
glasovali proti povisanju povpree· 
nine, proti razvoju slovenskih 
obein. Tisti poslanci iz nasega ob
mocja, ki so glasovali proti, naj se 
globoko zamislijo. Obeina Videm je 
tako v enem letu izgubila 388.000 

evrov, kar bi lahko namenili za as· 
faltiranje treh kilometrov cest v 
Halozah." 

Darinka Fakin, Majsperk: "BiIi 
bi zelo veseli, ee bi bila visja pov· 
preenina sprejeta. Ta sredstva bi 
nam omogocila normalno delova
nje, na razpolago bi imeli tudi vee 
sredstev za podroeja, ki jih danes 
ne moremo pokriti. Vecino denarja 
bi namenili za nujne investicije in 
vzdrievanje infrastrukture." , 

Antonija Zumbar, Clrkulane: " 
Sprejeta povpreenina ne zadostuje 
za izvajanje vseh tekoeih in prene
senih nalog obeine, kakor tudi ne 
za vse nujne investicije obein, se 
manj pa zagotavlja skladen regi
onalni razvoj. Menim, da bi za ob
mejne obeine z zelo razprseno po
selitvijo in obeine z manj razvitim 
gospodarstvom mora Ii ustanoviti 
poseben sklad oz. dodatno financi
ranje izven sistema povpreenine." 

HZ 
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~avske obcine 
iki poslanci do dokumenta precej kritieni. 
menjen lokalnim skupnostim. Amandma 
zeleno luc,je obstajalo upanje, da bi znal 

Poslanka ~ca Znidanc ter 
poslanca Aljaz KovaCic in Jani 
lvanuSa so proraCun (in niZje 
povpreenine) podprli 

Poslanka iz Ormom MoJca 
inidarit (SMC) je pojasm'la, 
daje proraCunoma za leO 
2020 in 2021 dala svqj glas. 
"Sem koalidjska poslanka 
in je talco tudi logiCno. U 

Amarulma)a za viSje 
povpreCnine o'blinam. ld 
so ju. vloZili pos1anci SDS, 
qjenega glasu nista dobila. 
"Ce si opozicfjsld posla:nec, 
si lahko populist, ee pa 
koalicijsld, pa moraS bid 
realist Dodatna finanlna 
sredst'Va za poviSaqje povpreCnin v proraeunih drZave 
za lero 2020 in za lero 2021 ~ zagotovljena. Ce bi torej 
ta opozidjski predlog prestalglasovaqje na plenarni seji, 
bi priSlo do nes1clF.ja med proraeunoma in Zakmrom 0 

i.zWsevtnYu promeunov. Amandmaji so bili namree vloleni 
na Zakon 0 izvrievtnYu proTabmov. VpraSljiva bi bila tudi 
sldadnost s fiskalnim pravilom. PovpreCnina S6 skkulno 
z zakonom doloCa kot Stiriletno povprefJe in je po dolgih 
leah seda) dololena V zneska, kot je dejansko tzraCunana. 
V primerjavi z letom 2019 se je poveCala za 32 milijonov 
evrov." 

Proraeuna je podprl tudi 
koalicijski poslanec Ayat 
Kova& (LMS), ld talco 
kot inidarieeva prihaja iz 
Ormom. "Prorafu.na sem 
podprt sa) Jaepita razvojno 
JlaTavnanost driave in 
ohraqjata solidarnostni 
model dndbe. S proraeunom 
smo g1asovali za poviSanje 
pokojnin, poroltvo za 
rmanje pTVe stanovaqjske 
problematike, investicfje v 
ielezniSlco infrastruktu.ro, 
dodatna sredst'Va za znanost, razvoj ..• Podprl sem vladni 
predlog, ld doloCa najviSjo povprelnino doslej in bo v letu. 
2020 znaSala 589 evrov. V dveh letih vlade Marjana ~ca 
so se povprelntne dvignile za 76 milyonov evrov in v znesek 
ni vSteto ftnanctraqje posameznih investicij po obCinah. V 

pripravi je tudi zakon.ld bo obane razbremenil stroSJrov v 
viSini 32 mil!ionov evrov." 

PtujsJco...ormoSlw obmcCje 
Una v drZavnem zboru. 
Se enega poslanca. To je 
Jani lvanuSa iz 0rrn0Za 
(SNS). Na odboru. za 
finance je dvig povprelnin 
podprl, na plenarni seji 
driavnega zbora paje 
skupcg s koalicfjskimi 
strankami potrdil znif.a1de 
povpreenine na vladni 
pred1og. Proraluna za leO 
2020 in 2021 je podprl, prav 
taka Zakon 0 izvrievanju 
proraCuna. Za1cqj se jt odloCil talco glasovati, nam ni znano, 
sa) na rnW vpraSarya ni podal odgovorov. 

Vsrediscu Stajerski 7 

Ptuj • DruStvo UP-omik pomaga 886gudem 

Revseine bo vedno vee, 
ne vedno manj 
Po uspesnem delovclnju v Mariboro, kjer pomagajo vee sto pomoa potreb
nim,je pred natanko letom dni druStvo UP-omik prostore odprlo tudf na 
Ptuju. V tem casu so se preprieali, kako' teZka je socialna slika Spodnjega 
Podravja. Njihove izkuSnje kaiejo, da so najbolj pomoei potrebni upokojenc~ 
ki zivotarijo s prenizkimi pokojninam~ ter samohranilci. 

V drustvu UP-ornik deluje 12 ak
tivnih clanov drustva, ki z veliko 
vnemo pomagajo pomoci potreb
nim. Krovni clan in ustanovitelj je 
bil pater Bogdan Knavs, ki pa je 
vodenje drustva kot zakonitemu 
zastopniku zaupal humanitarcu 
Borisu Krabonji. Slednji je javnosti 
dobro znan tudi kot oster kritik po
litike, ki je po njegovem v prvi vrsti 
odgovorna za to, da so place in po
kojnine prenizke in ne omogocajo 
dostojnega zivljenja. 

So na Ptuju nezazeleni? 
Koordinacijo del a na Ptuju je 

prevzela Sabina Skoda, delujejo 
pa na Cuckovi ulici 3. Kljub izjemno 
tezkim zgodbam ugotavljajo, da 
morda niso najbolje sprejeti v tern 
okolju. "Ves cas imam obcutek, da 
smo UP-orniki nezazeleni. Za to 
nimam dokazov, morda sem tudi 
paranoicen, ampak ce prime~am 
komunikacijo mariborskega centra 
za socialno dele z nami, je tu dru
gace." 

V naslednjem letu bode sku sa· 
Ii pridobiti tudi kaksna obcinska 
sredstva na razpisih. Mariborska 
obcina jim letno nameni 10.000 
evrov. Tega zneska so izjemno ve
seli, zberejo pa neprimerljivo vec s 
pomocjo donacij posameznikov in 
podjetij. Lani so zbrali kar 200.000 
evrov, letos do novembra 160.000 
evrov. S tern dena~em pomagajo 
na obmocju P:tuja in Maribora 886 
Ijudem, na njihovem seznamu je 
tudi sest begunskih druzin. "Tisti, 
ki jim pomagamo, so vecinoma 
upokojenci in samohranilci. V svoji 
bazi imamo okrog 300 otrok. Strik
tno pa odklanjamo druzine, v kate
rih sta oba starsa, tudi ce so pod 
pragom revscine, ker si enostavno 
v to jabolko ne upamo ugrizniti. 
Prevec je tega," pravi Krabonja. 
Izjemoma jim sicer pomagajo, a Ie 
v primerih, ko je to edini izhod iz 
njihove stiske. 

Zgodbe revscine nosi 
dornov ... 

Zgodbe, s katerimi se dnevno 
srecujejo, Krabonja dojema kot 
iskreno bolece. Sam se vanje oseb
no zelo vzivlja in priznava, da jih v 
mislih nosi s seboj domov tudi po 
tern, ' ko se vrata UP-omika zap· 
rejo: "V povprecju porabim za to 
dele stiri do pet ur dnevno. Veckrat 
sem pomisli, da bi se umaknil, a je 
UP-omik zdaj tako dalec, da te 
pravice nimam. 886 Ijudi je delo
rna odvisnih od. nas. Vec kot 2.500 
Ijudi nam je doniralo, nekateii po 
veckrat. Tu ni prostora za igrice." 

Po mnenju Krabonje je zaradi 
stanja v Sioveniji tudi ria centrih 
za socialno dele veliko bremena, 
dela, ki ga zaradi obsime admini
stracije enostavno vcasih na tere
nu ne zmorejo opraviti, kot bi bilo 
trp!'!::t . 

Boris lCrabonja 

90 kljukcev s 
prilepljenirni stoli na 
ritih ne bo naredilo nic 

Obenem se jezi nad tern, da 
Ijudje vsako negativno stvar pri
pisujejo drZavL Po njegovem je to 
zguljenafra2a za neodgovbmost 
in neaktivnost posameznika: "Dr
zava, to sem jaz, to ste vi - in mi 
moramo nekaj narediti, da bo Iju
dem boljse. Tistim 90 kljukcem se 
je stol prilepil na rit in racunati na 
njih je nesniiselno. Potrebujemo se 
vsaj 150 let, da bomo ozavestili, kaj 
pomeni demokracija." Posledica 
neaktivnosti dela druzbe sta po 
njegovem tudi revscina in odrinje
nost posameznikov na rob. 

Ne pridejo Ie po 
rnaterialno pornoc, 
vcasih zelijo Ie socutje, 
lepo besedo ... 

V stirih letih se je nasemu sogo
vomiku v spomin zarezalo ogrom
no zalostnih zgodb, eno izmed njih 
je delil tudi z nami: "Ravno te dni 

smo sprejeli 84-letno upokojen
ko, ki je prisla prvic. Na tern svetu 
je cisto sarna, in ko sva vse uredi· 
la, .sem se ji zahvalil in se poslovil. 
Nato pa me je vprasala, ali je se · 
lahko malo pri nas, saj ne bi rada 
sla domov. Kar stisnilo me je. Torej 
ni prisla Ie po materialno pomoc. 
Bila je solski primer osamljenih in 
pozabljenih upokojencev." 

Krabonja sicer se ugotavlja, da 
bi lahko marsikomu pomagali, pa 
se mnogokrat Ijudje ne zelijo javno 
izpostaviti. Dodatne tezave jim je 
prinesla uredba 0 varovanju oseb
nih podatkov. "Druga stvar pa je, 
da se vedno najde 10 odstotkov 
Ijudi, ki kljub stiski posameznika 
po njem pljuvajo. Vecinoma pa 
smo Ijudje naravnani tako, marsi· 
kaj pripisemo sebi. V teh letih sem 
Ie redko vide I, da krivijo za revsci
no koga drug ega. Po navadi iScejo 
vzroke pri sebi. In ce te nekdo se 
kritizira, je obcutek krivde toliko 
tezjL" 

Vse, ki bi potrebovali pomoc, va
bijo, da jih obiscejo ob sredah med 
16. in 18. uro na Cuckovi ulici. 

Dienana Kmetec 

Robotizacija poveeuje revsCino 
Razlog za to, da bo revsCine vedno vee, Krabonjamed drugim 

vidi tudi v intelektualnih sposobnostih posameznika: " V sodobni 
druZbi za nekatere enostavno ni delovnih mest. Vcasih so tisti, 
ki niso bili visoko solani, v tovamah pometali opilke, zdaj tega 
enostavno ni vee, ker to poenejo roboti. Mene je strah, da bo 
revsCine vedno vee. Menim, da se lahko stvan temeijito spremenijo 
Ie, ee bo sprejet univerzalni temeijni dohodek. Argument, da lenuhi 
potem ne bode ieleli delati, ne zdrii. Tudi danes obstaja bojazen. 
da place prejemajo, pa ne delajo kaj veliko. Tako ali tako je vseeno, 
ostalo pa bi vee dela za nas, kim ielimo." 
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