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Tišinski vodnjak je star èez sto let
V svetu ob Muri se je ponekod še ohranil spomin na nekdanje ča-

se, ko še ni bilo vodovodov. Na župnijskem dvorišču na Tišini še da-
nes stoji že več kot sto let star lesen vodnjak, iz katerega so nekoč pi-
li vodo otroci, ki so obiskovali verouk, uporabljali pa so ga tudi v žup-
nišču. Sčasoma so na leseni vodnjak pozabili, tako da je že nekaj let 
neuporaben. Morda pa ga bo župnija v prihodnje vendar le obnovila 
in ohranila kot lep spomin na nekdanje čase. Še posebno zato, ker gre 
za posebno etnografsko in kulturno znamenitost občine Tišina.     (jž) 

Priznanje za podeželsko šolo
Strokovnjaki za uèenje pravic otrok v Veliki Polani

Drevi po 15. uri bo Osnovno šolo Miška Kranjca v Veliki Pola-
ni v okviru projekta Moje pravice obiskala skupina 25 udeležencev 
mednarodnega seminarja Šola za mir, ki se te dni mudijo v Sloveni-
ji. Gre za učitelje ali predstavnike zavodov za šolstvo in strokovnja-
ke za učenje pravic otrok, ki prihajajo iz 13 držav, Bolgarije, Cipra, 
Finske, Grčije, Malte, Makedonije, Nemčije, Srbije in Črne gore, 
Slovenije, Španije, Švedske, Turčije in ZDA. 

Po besedah Marije Horvat, ravnateljice OŠ, ki si je v šolskem le-
tu 2003/2004 z zelo zavzetim delom v projektu Moje pravice med 30 
osnovnimi šolami po državi pridobila naziv Otrokovim pravicam prija-
zna šola, lani pa je bila razglašena za ekošolo, bodo gostom predstavi-
li šolo, jim omogočili ogled učilnic in ostalih prostorov ter organizirali 
praktično skupinsko delo z učenci. “Zelo aktivnemu sodelovanju v pro-
jektu pripisujem odločitev, da bodo gostje iz tujine prišli k nam, na po-
deželsko šolo in ne, kot ponavadi, v katero od šol po večjih mestih,“ pra-
vi ravnateljica. OŠ Velika Polana, kjer že drugo leto poteka devetletno 
izobraževanje, obiskuje 215 učencev, ki jih uči 25 učiteljev, nekaj je go-
stujočih učiteljev iz sosednjih osnovnih šol v Črenšovcih in Turnišču.

Ravnateljica Horvatova je pred današnjim obiskom povedala, da so 
se učenci v preteklem šolskem letu vsak mesec seznanili z eno od otro-
kovih pravic, kot so pravice do igre in razvedrila, družine, lastne iden-
titete in izobraževanja, zdravstvenega varstva ter enakopravnosti, vse 
skupaj pa so med nedavnim tednom otroka, ki je letos potekal pod ge-
slom Mladi za Evropo, Evropa za mlade, sklenili z okroglo mizo o pra-
vicah in dolžnostih otrok. Osrednji poudarek so namenili spremenje-
nemu pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v devetletni OŠ, za-
konu o OŠ in konvenciji o otrokovih pravicah.                                 (bž)
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Jože ŽerdinLesen vodnjak na Tišini

Komu od brezposelnih zdravstveno zavarovanje iz obèinskih sredstev?

Obèine same postavljajo merila
Lenarški župan naj bi bil plaèilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
"ukinil" brezposelnemu obèinskemu svetniku Mateju Divjaku

Zavezanka za plačilo obve-
znega zdravstvenega zavarova-
nja brezposelnim osebam je v 
skladu z zakonom tudi občina. 
Ker pa za uveljavljanje te “pra-
vice“ ni enotnih meril, se v obči-
nah različno odločajo, komu in 
s katerimi pogoji jo bodo plača-
li iz javnih sredstev. V občini Le-
nart, sicer znani po stališčih žu-
pana Ivana Vogrina, da social-
na država preveč obremenjuje 
davkoplačevalce, na tem področ-
ju, kot kaže, niso ravno radodar-
ni. Plačilo prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje naj bi 
župan, tako je bilo slišati na zad-
nji seji občinskega sveta, ukinil 
tudi brezposelnemu občinske-
mu svetniku Mateju Divjaku 
(LDS) iz Jurovskega Dola. 

Informacijo je na seji razkril 
župan sam, rekoč, da je “skrega-
no z moralo“, ker je Divjak, ki 
mu je “občina plačevala zdrav-
stveno zavarovanje“, pred časom 
podprl pobudo, da bi svetniki del 
sejnin namenili za štipendije di-
jakom in študentom. “Od sejnin 
se ne da živeti,“ je brezposelne-
ga svetnika, 25-letnega absolven-
ta na mariborski Ekonomsko-po-
slovni fakulteti, poučil Vogrin in 
se tako odzval na Divjakovo kri-
tično mnenje, da so po nepotreb-
nem zapravljali davkoplačevalski 
denar, ker župan, kot se je pokaza-
lo, po približno dveurni (že tretji) 
razpravi o predlogu rebalansa pro-
računa za leto 2004 svetnikom 
sploh ni mislil predlagati, da bi o 
njem glasovali.

Prizadeti svetnik pravi, da je 
bil presenečen, saj je pravzaprav 
šele na seji občinskega sveta, ta-
ko rekoč pred očmi javnosti, izve-
del, da mu je župan ukinil “pravi-
co“, ki se ji je dejansko že sam 
odrekel. “Občina mi je plačevala 
prispevek za obvezno zdravstve-
no zavarovanje februarja, marca 
in aprila letos. Za tem prošnje za 
plačilo nisem več vložil, ampak 
sem se zavaroval kot samoplač-
nik,“ je pojasnil Divjak in se ču-
dil, kako je mogoče nekaj tisoča-
kov za plačilo njegovega zdrav-
stvenega zavarovanja primerjati 
s stroški dveurnega sejanja, s ka-
terim so davkoplačevalce “olajša-
li“ vsaj za kakšnih dvesto tisoč to-
larjev. “S pobudo, da bi sejnine 
namenili za štipendije, pa tako 
ni bilo nič, saj se jim večina svet-
nikov ni želela odpovedati. Trije 
svetniki iz Svetega Jurija smo se 
lani vseeno odločili po eno sejni-
no odvesti v sklad za slepo dekli-
co na Osnovni šoli Sveti Jurij, 
a je občina potrebovala kar leto 
dni, da je denar nakazala.“

Sicer pa se Matej Divjak po 
pomoč na občino ni odpravil na 
lastno pobudo. “Na to možnost 
me je opozorila delavka na zavo-
du za zdravstveno zavarovanje. 
Od januarja letos sem namreč pri-
javljen na zavodu za zaposlova-
nje kot brezposelna oseba. Pred 
tem sem imel status študenta. Ker 
mi manjka le še diploma, saj sem 
na fakulteti opravil že vse izpite, 
upam, da ne bom več dolgo na 
seznamu brezposelnih in da mi 

nikoli več ne bo treba za plačilo 
zdravstvenega zavarovanja prosi-
ti občine.“

Za tiste lenarške občane, ki 
bodo to pomoč na občini še iska-
li, pa velja od avgusta letos župa-
nov sklep o kriterijih za plačilo 
obveznega zdravstvenega zava-
rovanja brezposelnim osebam iz 
občinskih sredstev. Do tega “sta-
tusa“ so upravičeni invalidi, ma-
tere samohranilke, osebe, ki živi-
jo v skupnem gospodinjstvu, v 
katerem so brez zaposlitve vsi 
družinski člani, ter prejemniki so-
cialne pomoči, starejši od 40 let. 
Do zavarovanja iz sredstev obči-
ne niso upravičeni brezposelni, 
ki so mlajši od 40 let, če so izgubi-
li status študenta in živijo v skup-
nem gospodinjstvu s starši, če je 
zaposlen ožji družinski član, če 
so ostali brez zaposlitve po last-
ni volji in če opravljajo delo na čr-
no. Zdravstveno zavarovanje lah-
ko upravičenci na občini pridobi-
jo z vlogo, ki ji morajo priložiti 
potrdila o državljanstvu, stalnem 
bivališču in katastrskem dohodku 
ter potrdilo zavoda za zaposlova-
nje o brezposelnosti. Občina jih 
zavaruje za tri mesece, potem pa 
morajo znova poskusiti srečo, če 
bodo še prišli skozi gosto občin-
sko sito.

“Vsakdo, ki lahko dela, si mo-
ra sam zaslužiti za življenje. Ljud-
je, ki razmišljajo samo o tem, ka-
ko bi prišli do socialne pomoči, 
namesto da bi izkoristili svoje 
ustvarjalne sposobnosti, so ved-
no bolj zagrenjeni in čez čas ni-
so več uporabni,“ razlaga svojo 
socialno politiko župan Ivan Vo-
grin, zadovoljen, ker se jim števi-
lo upravičencev do plačila zdrav-
stvenega zavarovanja iz meseca 

v mesec zmanjšuje. V občini Le-
nart, kjer se že sicer ponašajo z 
eno najnižjih stopenj brezposel-
nosti v tem delu Slovenije (z 10 
odstotki so tako rekoč na držav-
nem poprečju), so v začetku lan-
skega leta plačali zavarovanje 
309 brezposelnim. Trenutno je ta-
kih 225, zanje pa so v letošnjem 
proračunu predvideli 12,7 milijo-
na tolarjev.

Podobno kot v Lenartu so si 
omislili svoja bolj ali manj restrik-
tivna merila za plačilo obveznega 
zdravstvenega zavarovanja brez-
poselnim tudi v drugih občinah. 
V Mariboru, denimo, je pomemb-
no, da je brezposelna oseba pre-
jemnik denarne socialne pomoči. 
Na mariborskem zavodu za zdrav-
stveno zavarovanje pravijo, da si 
merila postavljajo občine same, 
saj poskusi, da bi jih v Sloveniji 
poenotili, niso orodili uspeha. Po 
njihovih izkušnjah je to pomoč 
mnogo težje “deliti“ v velikih 
občinah kot v manjših, kjer se ta-
ko rekoč vsi poznajo. Morajo pa 
ravnati po ustavi in zakonu.

Občine so zavezanke za pla-
čilo prispevka za obvezno zdrav-
stveno zavarovanje brezposel-
nim oziroma zavarovancem, ki 
so po 21. točki 15. člena Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju “državlja-
ni Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Slo-
veniji in niso zavarovanci iz dru-
gega naslova“. Zanje plačujejo 
prispevke za zavarovanje za pri-
mer bolezni in poškodbe izven 
dela (vendar le za zdravstvene 
storitve in povračila potnih stroš-
kov) v pavšalnem znesku. Ta 
pa je trenutno 4810 tolarjev me-
sečno.               Mirč Pestiček

Spominska plošèa Francu Ksaverju Mešku
Ob letošnji 130-letnici rojstva in 40-letnici smrti duhovnika in 

pisatelja ormoškega rojaka Franca Ksaverja Meška bodo jutri, v 
četrtek, ob 17. uri na njegovi domačiji v Gornjih Ključarovcih pri 
Ormožu odkrili spominsko ploščo. Po tej slovesnosti s priložnost-
nim kulturnim programom v organizaciji občine Ormož bodo ob 
18.30 v vhodni veži zgradbe občine in upravne enote v Ormožu 
odprli še priložnostno razstavo, ki jo pripravlja Knjižnica Franca 
Ksaverja Meška, Ormož.                                                                (jr)

Grozi vidram na Gorièkem izumrtje?
“Nikakor ne,“ nam je pred jutrišnjo predstavitvijo projekta Ohra-

njanje populacije vidre na Goričkem, začela se bo ob 14. uri v dvora-
ni doma krajevne skupnosti v Gornjih Petrovcih, zagotovila Marjana 
Hönigsfeld Adamič, predstavnica Inštituta za ohranjanje naravne de-
diščine z imenom Lutra s sedežem v Ljubljani in lokalno pisarno v Pe-
skovcih. Dodala je, da bodo skušali v štirih letih ugotoviti, kakšno je sta-
nje na tem področju, predvsem pa na sonaravne načine obnoviti in zava-
rovati življenjski prostor vidre na območju Krajinskega parka Goričko.

Dogovori za sodelovanje v okviru projekta Life - Natura so stekli 
pred letom dni, ko se je občina Gornji Petrovci s posredovanjem okolj-
skega ministrstva prijavila na razpis Evropske komisije. Ta je projekt 
sprejela in potrdila, tako da se bo čez nekaj dni tudi uradno začel. Četr-
tkove predstavitve se bodo udeležili tudi vodja predstavništva Evrop-
ske komisije v Sloveniji, veleposlanik Erwan Fouere, in predstavni-
ki okoljskega ministrstva.                                                                   (bž)


