
Da znajo osmošolci  kritično razmišljati in se aktivno vključevati v družbeno življenje 
v svojem okolju, so dokazali Mohor Karl Jevšenak, Oskar Ofentavšek, Kristina Turk, 
Nina Brecel in Tia Mauh.  V okviru pouka Domovinska in državljanska kultura in etika 
so k pogovoru in razmišljanju o dogajanju v domači občini povabili župana Branka 
Petreta.  

Kaj se vam zdi korona - resnica ali laž? 
Žal je še kako tragična resnica. Postavlja nas 
pred preizkušnjo solidarnosti, predvsem z 
bolj ranljivimi, kot so starejši, brezdomci, 
ljudje v socialnih stiskah … Tu so se izkazali 
številni prostovoljci in humanitarne 
organizacije kot so Rdeči križ in Karitas. 
 
Povejte, kakšni se vam zdijo ukrepi vlade. 
Ukrepi vlade so pravilni. Izogibanje druženju, 
razkuževanje rok in prostorov, nošenje 
obraznih mask - vse to je nujno potrebno, da 
se izognemo prevelikemu številu obolelih, ki 
jih je potrebno sprejeti v bolnišnico. Pri bolj 
ranljivih, predvsem starejših pa tudi 
velikemu številu umrlih. Omejitve so tudi v 
delovanju nekaterih dejavnosti kot tudi šol in 
vrtcev. Vse ima isti cilj - omejiti prenos 
okužbe. Pomembno je tudi delo 
znanstvenikov, ki se trudijo z izdelavo cepiva, 
ki bo omogočilo doseči imunost med 
prebivalci. 
 
Ali se naša občina dobro sooča s korono ali 
ne? 
S korono se sooča cel svet. Tudi v naši občini 
nismo izjema. Žal pa se še vedno povečuje 
število okuženih. 
 
Ali imate kakšne posebne strahove pred 
tem virusom? 
Sam sem prebolel okužbo in pri tem imel 
srečo, da potek bolezni ni bil prehud. 

Vendar poznam več ljudi, ki so imeli zelo 
težek potek bolezni in imajo tudi resne 
težave po tem, ko so bolezen že premagali. 
Virus je zahrbten in povzroča različne težave 
pri posameznih ljudeh. Prav tako še ni 
poznano, kakšni bodo zapleti kasneje. Zato 
se je nujno boriti proti okužbam in, ko bo 
cepivo, se tudi čim prej zaščititi na ta način. 
Ne sme nas ohromiti strah, delovati moramo 
samozaščitno, biti solidarni med sabo in 
ohraniti optimizem.  
 
Kako daleč je gradnja vrtca? 
Gradnja se preveša v zaključno obdobje. Do 
konca leta bo končana zunanja ureditev, do 
konca februarja pa tudi vsa dela na vrtcu. 
Pridobitev uporabnega dovoljenja se planira 
v mesecu marcu. 
 

 
Ali poteka gradnja vrtca hitreje med korono 
ali pred njo? 
Korona žal podaljšuje gradnjo vrtca, saj se 
tudi izvajalci srečujejo z obolelostjo svojih 
zaposlenih. Dela potekajo v izrednih 
razmerah, zato se je podaljšal tudi rok 
dokončanja investicije. 



 
Ali se vam zdi šolanje od doma dobra 
odločitev? 
Šolanje na daljavo ima pozitiven vpliv na 
preprečevanje širjenja okužbe z virusom 
covid-19. Nikakor pa kvaliteta pouka ni 
enaka, kot če bi se le-ta izvajal v šoli. Zato 
moramo gledati, kaj bi bilo, če bi bile šole 
zaprte in pouka ne bi bilo; na drugi strani pa 
sedanje poučevanje na daljavo. Učenci in 
učitelji ste uspeli v danih razmerah narediti 
veliko. Podpiram pa čim hitrejše vračanje 
otrok v šolo, vendar ob ustreznih 
zdravstvenih pogojih. 

 
Kaj bo novega, ko bo vrtec zgrajen? 
Izgradnja vrtca prinaša več stvari. Najprej 
prostor za štiri skupine otrok, ki bodo tako 
lahko delali v ustreznih razmerah. Sedanji 
pogoji Vrtca Mavrica na Frankolovem niso 
ustrezni. Urejeni bosta kuhinja in jedilnica, ki 
bosta služili pripravi hrane za vrtec in OŠ. 
Ogrevanje se bo izvajalo z lesno bio maso, 
tako da bomo lahko uporabili les iz naših 
gozdov. Zaradi nesreče pri gradnji, ko se je 
izlila voda v telovadnico, smo sedaj namestili 
nov športni pod in talno ogrevanje v 
telovadnico in bo na voljo tako učencem kot 
krajanom za šport, rekreacijo in kulturne 
prireditve. Ob urejanju zunanje ureditve  
smo uredili tudi prostor za novo igrišče nad 
vrtcem. Trenutno se tam nahaja samo zelena 
površina, v prihodnje pa je načrtovana 
gradnja novega igrišča. Med gradnjo je 
Elektro Celje v zemljo položilo obstoječi 
daljnovod in izgradilo novo 
transformatorsko postajo, kar izboljšuje 
oskrbo z električno energijo na Frankolovem, 
občina pa je uredila tudi javno razsvetljavo. 
Ko bo investicija končana, bo Frankolovo 
imelo urejen center za izobraževanje in 
varstvo otrok ter prostor za športno in 
kulturno dejavnost. 

Kako pa vi preživljate čas med korono? 
V čim večji možni meri upoštevam 
predpisane ukrepe. Ker pa tudi name slabo 
vpliva izogibanje osebnih kontaktov, se čim 
bolj posvečam delu, pri čemer mi pomaga 
uporaba sodobnih tehničnih naprav. 
Pozdravljam tudi vaš projekt, ki dokazuje - če 
je volja, je tudi pot, kljub epidemiji. 
 
Kaj bi želeli sporočiti spodbudnega našim 
občanom med korono? 
Epidemija covid-19 je ena največjih 
preizkušenj, ki smo jim bili priča v našem 
življenju. Močno je spremenila naš način 
življenja. Kljub temu moramo ohraniti 
optimizem. Izpolnjevati je potrebno 
predpisane ukrepe in s tem zaščititi bolj 
ranljive. Naša dejanja morajo biti solidarna 
in usmerjena v skupno dobro. Ko bo na 
razpolago cepivo, vsem priporočam čim 
hitrejše cepljenje, ki nam bo zagotovilo izhod 
iz te krize. Prihajajoči prazniki bodo drugačni, 
vendar jih lahko praznujemo v krogu naših 
družin in na ta način so lahko še lepši. V 
novem letu pa vsem želim, da nas bo 
spremljalo zdravje. Dobra volja in 
solidarnost nam bosta pomagali do uspešne 
izvedbe naših načrtov. Če bomo mislili drug 
na drugega, ne bo nihče sam. Vsem otrokom 
pa želim, da se bodo lahko čim prej vrnili v 
vrtce in šole med svoje prijatelje. 

 


