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Zaradi koronaki'ize ZRS Bistra 
v velikih tezavah 
Posledice koronakri~e se bodo odrazile tudi na stevilu novih projektov7 ki naj bijih izvajali s pomoCjo 
evropskih sredstev v naslednji finaneni perspektivi. Regionalne razvojne agendje7 kot je ZRS Bistra Ptuj7 
so namrec v velikih tezavah. ZnaSli so se v sah-mat polotaju7 primanjkuje jim likvidnostnih sredstev. 
Dodatne tezave povzrocajo zamude pri pregledih ze oddanih porocit kar se odraia v nepotrjenih zah
tevkih za izplaCilo sredstev. 

Pravzaprav ga ni podrocja, ki ne 
bo cutilo posledic tega,da se je 
normalno delovanje sveta za ne
kaj ted nov upocasnilo, ponekod 
celo ustavilo. V velikih skripcih so 
tudi regionalne razvojne agencije, 
ki podjetjem, zavodom in obci
nam pomagajo pri pridobivanju 
sredstev na razpisih. Posledic
no bi se to lahko odrazilo tudi v 
zmanjsanju drZavnih in evropskih 
sredstev za projekte in investicije 
na na~em obmocju. Ni pa to edini 
razlog za pricakovane zaplete. 
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podrocje zdravstva in ohranitve 
delovnih mest Kot pravi Celan, v 
tern trenutku se sicer ni inform a
cij, da katerega izmed projektov, 
ki so jihpredlozile obcine Spodnje
ga Podravja, ne bo mozno izvesti v 
nacrtovanih terminih in financnem 
obsegu. 

(elan: »Od lastne 
pameti in marljivosti se 
·ne da ziveti« 

»Ce kje, potem v Sioveniji zago
tovo velja rek, ki pravi, da bolj kot 
si priden in marljiv, bolj te tepejo. 
Nas javni zavod, ki ima med osta
lim tudi status regionalne razvoj
ne agencije, je krizna zakonodaja 
v popolnosti izpustila iz prakticno 
vseh oblik pomoci. Onemogoceno 
nam je uveljavljati pravice, ki se 
nanasajo na ohranitve delovnih 
mest zaradi posledic epidemije. 
Do povracila plac delavcem nismo 
upraviceni, ker zakon doloca, da 
jih ne smemo prejemati, ker nas 
delez prihodkov iz javnih virov 
presega 70 % tovrstnih sredstev. 
Hkrati pa nas ustanovitelj Mestna 
obcina Ptuj na podlagi odloka 
ne prevzema nobenih financnih 
obveznosti za nastalo izgubo iz 
naslova financnih sr~dstev, ki jih 
zavod pridobiva izven proracuna 
ptujske obcine. Da je situacija se 
hujsa, nam v tern primeru ne zelijo 
pomagati niti banke, ker kot javni 
zavod ne smemo imeti pri komer
cialnih bankah odprtega nobene
ga racuna. 5 tern smo prakticno 
ostali brez Iikvidnostnih sredstev, 
ki pa jih nujno potrebujemo, ce 
zelimo izpolnitivse obveze, ki iz
hajajo iz ze podpisanihpogodb 
na drZavnih in mednarodnih pro
jektih,« 0 tezavah, v katerih so se 
znasli, pravi Celan. Za povracilo 
teh sredstev morajo drZavnim in 
evropskim uradnikom posiljati do
kazila 0 izplacilu plac zaposlenih 
in placilu ostalih racunov na pro
jektih: »Ker nimamo Iikvidnostnih 
sredstev, smo tako ujeti v dye zan
ki. Ce odpustimo zaposlene, ne 
bomo mogli dokazati material nih 
stroskov in stro~kov dela. Na ta 

Celan: »Mr nimamo likvidnosbrih sredstev, sma ujeti v dve zanki. Ce 
odpustima zaposlene, ne homo mogli dokazati materialnih stroSkov in 
stroSkov deJa. Na ta naCin ne bodo opmuljena niH tista dela, ki nam ph 
~ zakon, hkrati pa bodo if odobrena sredstva ostala v evropskem 
promeunu.« 

Lep~e case Celan napoveduje 
sele, ko bo clove~tvo v temelju me
njalo druzbeno ekonomski sistem. 
Po njegovembi bilo treba sedanje 
indikatorje razvoja, ki temeljijo na 
nenehni rasti in vecanju druzbe
nega bruto produkta zamenjati z 
indikatorji, kot so kazalec uravno
tezenega razvoja, indeks clove~ke 
srece, eticni indeks: »Bancni sistem 
mora iz privatnih rok preiti pod 
nadzor demokraticnih institucij. 
Borze, razne sklade, fundacije itd. 
pa je treba preprosto ukiniti. Vmi
ti se moramo v case, ko je ustvar
jalnost posamezniku omogocala 
kakovostno in zdravo zivljenje. Da
nes prakticno ni vec poklica, kjer 
bi lahko dostojno ziveli od lastne 
ustvarjalnosti (Iastne pameti in 
marljivosti). Najpremoznejsi danes 
bogastvo ustvarjajo s spekulacija
mi v bankah, borzah, skladih itd. 
Druzba, v kateri se premozenje 
ustvarja s financnimi spekulacijami 
namesto s postenim delom, je ob
sojena na propad.« 

nacin ne bode opravljena niti tista 
dela, ki nam jih nalaga zakon, hkra
ti pa bodo ze odobrena sredstva 
ostala v evropskem proracunu, mi 
pa bomo ob tern dobili se nega
tivne reference za slabo izvedbo 
projektov.« 

Razpisi tecejo, a z 
zamudami ... 

Kljub vsem zapletom, ki smo 
jim prica v zadnjem mesecu, ve
cina razpisov poteka nemoteno, 
podaljsali so se Ie roki, tako evrop
skih kot drZavnih razpisov, v pov
precju za mesec ali dva. ZRS Bistra 
Ptuj tako projekte prijavlja po 
planu. Po besedah Celana nemo
teno dela celotna ekipa zaposle
nih, pribliznb polovica od doma. 
Otezeno pa jim je zbiranje admi
nistrativnih zahtev zaradi razlic
nih situacij v drZavah partnericah. 

' Najve~ji casovn] iaini~ nastajajo 
pri pr6jektnih aktivnostih na ravni 
terenskega del a .. Na vseh projek
till pa so odpovedane vse aktiv
nosti, povezane s fizicno izvedbo 
delavnic, konferenc, mladinskega 
raziskovalnega dela, . '~, -

Pray v teh dneh potekajo uskla
jevanja glede sprejema dopolnitev' 
st. 3 k dogovoru za razvoj Podra
vske razvojne regije. Kot poudarja 
Celan, bo pray pospesena izvedba 
prbjektov v drugi polovici leta se 

kako pOriiemben vzvod za pospe
sitev gospodarskih aktivnosti. 

Spremenile SO se 
prioritete: zdravstvo 
in ohranitev delovnih 
mestnavrhu 

Vlada RS je pozvala lokalne 
skupnostl k ponovnemu razmisle
ku 0 porabi sr~dstev na vseh tistih 
projektih, kjer obstaja nevamost, 
da ne bode izvedeni v dogovor
jenih terminih in nacrtovanem 
financnem obsegu. Pristojna mi
nistrstva namrec ocenjujejo, da je 
iz tega naslova mogoce preraz
porediti od 200 do 300 milijonov 
evrov sredstev na ravni drZave, za Dienana Kmetec _ 

Za.radi krize SO nove investicije 
vpraSljive' 

Ker so sredstva za to finaneno perspektivno za projekte 
iz naslova dogovora za rizvoj regg Ie razporejena po 
obCinskih projektih, celan trenutno zmanjSanja na ~avni 
EU ne pfiCalalje. Miti~a pa ocenjujejo, da za nekaj 
u dogovo1jenih projektov obstqja nevarnost, da ne bodo 
izvedeni v nabtovanih rokih. Njihova ocena je, da je mogoee 
prerazporediti od 200 do 300 milgonov evrov sredstev na 
ravni driave, za podrocJe zdravstva in ohranitve delovnih 
mest. 

Sveti Andrai • Na dopisni seji 0 prodaji nepremienine 

Prodaja skupnih zemljise treh ohein 
Andras'1d svetniki 50 50glaSali 5 prodajo 50lastnis"kega deleia na dveh nepremieninah, ki bo obCinski proraeun 
obogatil za dobrih 2.400 evrov. 

Gr.e,za kmetijsko ingozdno ze- Iiko 2.450, gozdno pa 5.751 kva-
mljisce v Stavesincih v obcini Gor- dratnih metrov, obcina -Destmik 
nja Radgona, ki ju imajo obcine je polovicna, Sveti Andraz in Tmo-
Sveti Andraz, Destmik in Trnovska vska vas pa cetrtinski lastnici. Od 
vas se iz casov nekdanje skupne prodaje kmetijske parcele bo 510 
obcine. Kmetijsko zemljisce je ve- v andraski proracun dobrih 1.400, 

od gozdne pa 1.000 evrov, skupaj, 
kot ze receno, torej nekaj vec kot 
2.400 evrov. 

. Ker so prodajo skupnih zemljisc 
pred tern ze podprli tako destrnis
ki kot tmovski svetniki, bo lahko 

stekel postopek prodaje. Za njego
vo vodenje, obenepremicnini ze 
imata kupca, so pooblastili obcino 
Destrnik oziroma njenega zupana 
Franca PukSica. 
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Nova funkcija kot iz 
in priloznost 
Za nekatere je bilo imenovanje Franca Kanglerja 
nega sekretarja na Ministrstvu za notranje 
sem nepricakovano oz. celo preseneeenje. Za 
politiene scene ne. Ponudbo je dobil od ministra 
zadeve Aida Hojsa in predsednika vlade janeza, 
jel jo je kot neke vrste izziv, tudi kot priloZnost, 
znanjem in izkuSnjami ter politieno kilometrino 
delu te vlade. 

, Nova vlada pod vodstvom Janeza Janse je nastopila v 
nehvaleznem obdobju, ko se tako Siovenija kot yes svet 
koronavirusom. 

Franc Kangler pokriva podrocje migracij v sodelovanJu 
-obcinami in nekatere druge aktivnosti, kot usklajevanje 5 

sindikatom glede nekaterih zahtev policistov. Vsem je 
naenkrat prisluhniti, vendar skuSajo z dialogomresevati 
ki jih ta kriza se dodatno postavlja. Kar zadeva sengensko 
je policija dovolj dobro opremljena, morda primanjkuje 
opreme -:za sam nadzor meje. V vsakem avtomobilu bi 
zascitnih mask in rokavic. Zascitna oprema se med 
deli sorazmemo, tudi med policiste. 

Franc lCangler 

V poletnem casu je pricakovati velik pritisk migrantov 
mejo. Upati je, da bo Hrvatom na hrvasko-bosanski mejl 
zadrZati migrante. Nerazumljivo je, da ni podpore 37. a 
tudi vojska lahko pomagala policistom na meji v 
,,ocitno je, da se nekateri ne morejo znebiti sindroma iz 
Ravno tisti, ki so bili proti osamosvojitvi leta 1991 ali pa 
korenine iz tistih casov, so tudi proti Siovenski vojski na 
ideologijo politikov, ki vodijo levi politicni pol," pravi 
funkcijo drZavnega sekretarja nastopil pred dobrim 

Tudi pO koronavirusu ne bo lahko 
Cetudi obdobje koronavirusa ne bo tako hitro minilo, 

ze zastavljajo vprasanje, kako bo po njem. "Po mojem 
prepricanju in videnju se opozicija ne bo sprijaznila z 
zajezitvijo koronavirusa. Vsaka beseda 0 predsedniku 
je odvec. Ljudje se lahko sami prepricajo, kdo je bil tisti, 
potegnil odlocilne poteze, da se Siovenci nismo znasll " 
situaciji, kot so se Italijani," meni Kangler, ki je bil do 
svetnik v mestnem svetu MO Maribor. To funkcijo bi 
opravljal, saj mu zakonodaja to omogoca, a je prepriea 
vsak opravljati Ie enD funkcijo, ce naj jo opravlja dobra 
zato je tudi odstopil. Mesto je odstopil Jozefu ~kofu, 
KS Malecnik, ki je, kot je dejal, zelo dober svetnik. V 
je odstopil kot drZavni svetnik, saj ta funkcija ni 
drZavnega sekretarja. 

Kar zadeva sodne postopke same, ki so bili po njego 
politicno motivirani in zrezirani, so na sodiscu vsi zaklju 
je odprt se v predkazenskem postopku na Okroznem 5 

Ljubljani; gre za Lutkovno gledalisce v Mariboru, kjer m 
je MO Maribor pridobil7,5 milijona evrov evropskega d 
kot zupan izkoristil svoj vpliv. Ponosen je, da je Maribo 
dobil Lutkovno gledalisce, kar ni uspelo zupanom pred 

Preprican je, da bi vse to, kar se mu je dogajalo, mor, 
Sioveniji zelo skrbeti. 

»Predvsem bi ulel pozvati levo politiCno sredino 
da se zresnijo in da zaenejo razmisgati 0 tem, da 51, 
vojsko na meji v dvokilometrskem pasu potrebuje 
narod in 5lovenska polidja, potrebujemo jo vsi.· M 
nedopustno, da nekdo v politiki podpira ilegalne p 
imamo mejne prehode, da so prehodi legalni, ne p 
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