
obfulli za domnevnega tihotapca 
ilegalnih migrantov. »Ve~amem, 

da imate vse urejeno, Ie table daj
te ob eesto, da je privat in vas ne 
bomo motili. Bomo pa na dalec 
opazovali, saj ste stem postali 
osumljen morda 'svereanja' ilegal
eev,« del spornega posta predoci 
Cizar, ob tern pa dodaja, da so ta 
zapis pripadniki yarde v tern casu 
ze izbrisali. 

Obrnil se je na policijo, kjer so 
opravili zapisnik ter ga napotili na 
civil no tozbo, saj da ni nobenih 
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varno. Namesto da bj se ukvarjal 
s turizmom, trosim energijo za 
vse to. Ze tako sem ob padee do
hodkov zaradi korone, sedaj pa 
se tole. Moj kamp oznacujejo kot 
kamp za ilegalce! Dela se mi skoda. 
Z nikomer nisem povezan in zelim 
si zgolj miru v svojem kampu brez 
uniformiranih Ijudi,« je povedal in 
dodal, da se njihovim obtozbam se 
toliko bolj cudi, saj ob robu kampa 
poteka zicnata ograja, obmocje pa 
ze tako vseskozi nadzirajo policisti 
in vojaki. 

Lastnik zaselmega kampa Denis 
Cizar je ogoreen nad olmaSanjem 
vardlstov. 

Sisko premeteno: 
»Morda jele morda« 

Vodja ~tajerske yarde Andrej ~i
sko je povedal, da ni 510 za nobeno 
ustrahovanje ali nadlegovanje. Kot 
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konitega. Ce Cizar misli, da gre za 
zasebno zemljisce, pa naj namesti 
tablo! Se je pa Cehic ravno zaradi 
tega, ce smo slucajno hodili po 
njegovi zemlji, Ciza~u tudi opravi
cil. Vse te objave na fb-omrezju so 
vzete iz konteksta, ocitno name
njene si~enju lazi. Nihce ni nikogar 
identificiral, niti ustrahoval. Tudi 
kar se tice teh obtozb 0 groznjah; 
ne gre za nobene obtozbe. Bese
da morda re Ie morda in ne izraza 
popolne prepricanosti 0 cern. Po 
nepotrebnem se dela panika in 

Slovenija, Spodnje Podravje • Kajje 0 zdravju gudi pokazala zadnja raziskava inStituta 

Zupan Vrbnjak: »Tega 
absolutliO ne podpiram, 
a pot eez poses~o je 
javna!« 

Zupan Danijel Vrbnjak ne pod
pira aktiv.nosti yarde na turisticnih 
tockah: »Naj povem jasno, da ob
cina z vardo nima nic ter da teh 
aktivnosti absolutno ne podpiram, 
se zlasti pa ne na turisticnih toc
kah, kot je Templarjevo posestvo. 
Taksne aktivnosti tja enostavno ne 

znalWv kaznivega aeJanJa.« 

sodijo. Pogovarjal sem se s koman
dirjem PP, ki mi je zatrdil, da so za
devo obravnavali.Z lastnikom po
sestva se se nisem pogovoril, zato 
vse dogajanje tezko komentiram. 
Ce je res prislo do ustrahovanja, je 
to nesprejemljivo. Je pa pri vsem 
tern treba upostevati dejstvo, da 
preko njegove pareele poteka jav
na pot, ki je ne moremo zapreti in 
po kateri se lahko vozi vsakdo.« 

Monika Horvat 

Na vrhu pO stevilu samomorov slovenjegoriske in haloske obcine 
Po podatkih 0 zdravju v 212 obCinah, ki jih je ze peto leto zapored objavil Nadona'lni inStitut za zdravje, rezultati v spodnjepodravskih obCinah marsikje odstopoJo. 

Med njimi zasledimo tri, ki so 
v dolocenih kategorijah dosegle 
najviSje oziroma najnizje vrednosti 
v pril11e~avi z ostalimi. Statisticno 
gledano se je obcina Trnovska vas 
povzpela na sam vrh glede samo
morov, saj je bila stopnja umrlji
vosti zaradi samomora tam 108 na 
100.000 prebivalcev, medtem ko 
je slovensko povprecje 19. Rekord 
navzdol je z najnizjim delezem 
uporabnikov pomoci na domu 
pod ria obcina Benedikt, v obcini 
Zavrc pa so belezili najnizjo stop
njo bolniSnicnih obravnav zaradi 
poskodb v transportnih nezgodah, 
in sieer 0,2 na 1.000 prebivalcev, 
slovensko povprecje pa znasa 1,4. 

Stopnja umrljivosti zaradi sarno
mora, kot je razvidno tudi iz prilo
zene tabele, je res zaskrbljujoca. 
V kar nekaj obcinah· Spodnjega 
. Podravja je bistveno visja od slo-

_i __ _ 

venskega povprecja, ki je 19 na preostalo Siovenijo, kjer so delavei 
100.000 prebivalcev. Kot ze rece- v povprecju na bolniski 16,4 kale
no, je s stopnjo 108 absolutna re- darskega dneva na leto. 
korderka Trnovska vas, sledijo pa ' 5 26,7 dneva bolniskega do-
ji Sveta Trojica (73), Zeta Ie (70), pusta izstopa obcina Markovci, 
Cirkulane (58), Podlehnik (45) in z 22,5 dneva odsotnosti sta za 
Markovci (40). 

Zaradi samomora pa je stopnja 
umrljivosti opazno nizja od pov
precja v obcinah Zavrc (11), Jursinci 
(13), Lenart (13), Starse (14) in Sveti 
Andraz (15). 

Se vedno vee bolniskih 
odsotnosti od 
povpreeja 

Ceprav se je stanje vendarle 
nekoliko izboljsalo, v spodnjepod
ravskih obcinah se naprej ostaja 
dokaj visoka odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev v prime~avi s 

njo obcini Jursinci in Zetale, nato 
pa sledijo obCine Podlehnik (22), 
Trnovska vas (21,9), Makole (21,5), 
Domava in Sveti Tomaz (21,4), 
Gorisniea (21) in Destrnik (20,1). Z 
dela so bili najmanj, Ie 11,8 dneva, 

Stopnja umrUivosti zaradi 
samomorav obCinah Sp. Podravja 

Benedikt 
Cerkvenjak 
Cirkulane 
Destmik 
Dornava 
Gori~ica 

Hajdina 
Juffiinci 
Kidrieevo 
Lenart 
Maj~perk 

Makole 
Markovci 

Stopnja 
umrljivosti zaradi 

samomora 
37 
44 
58 
39 
21 
20 
18 
13 
26 
13 
28 
16 
40 

odsotni v Cerkvenjaku, v prime~avi 
s slovenskim povprecjem pa so bili 
malo na bolniski tudi v SrediScu ob 
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Obcina 

Ormof 
Podlehnik 
Ptuj 
Race-Fram 
Sredi~ee ob Dravi 
Starse 
Sveta Trojica 
Sveti Andraz 
SvetiTomaz 
Trnovska vas 
Videm 
Zavrc 
2:etale 

Stopnja 
umrljivosti zaradi 

samomora 
18 
45 
20 
21 
16 
14 
73 
15 
17 
108 
25 
11 
70 

Vir: NUZ 

Dravi (13,5), Sveti Trojici (14,1), Le
nartu (14,9) in na Hajdini (15). 

SenkaDreu 


