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Po svetu

Mateja Hudoklin, psihologinja: "Storjena je bila
velika napaka, da se tudi srednješolci niso
ponovno vrnili v šole, saj je socializacija
v adolescenci še toliko bolj pomembna.
Zdaj pa so sami v svojih domovih in ne
vemo, kaj se z njimi dogaja."
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Nujno tudi
druženje

Naučili smo se, da pouk
na daljavo nikakor ni le
dobra rešitev

V žarišču

Virus prihaja
iz tujine
acija slabša. Sveži primeri vnosa
prihajajo predvsem iz Bosne in
Srbije.
K sreči se izvor okužbe še da detektirati, na torkovem testiranju so
bile med 986 izvedenimi testi potrjene štiri nove okužbe, skupno
pa imamo v Sloveniji 26 okuženih,
največ, enajst, na Jesenicah, pet v
Ljubljani, tri v Novi Gorici, v Mari-

boru eno ... Da nam grozi drugi val
koronavirusa, z odpiranjem meja po
Evropi in obnavljanjem medcelinskih povezav pa se tveganje novih
okužb hitro povečuje, je včeraj tvitnil premier Janša in pozval k doslednemu izvajanju priporočil. Še
vedno je treba skrbeti za higieno rok, zagotavljati distanco med
ljudmi ...

V žarišču, Podravje

Mleka vsaj
niso zlivali
stran
Foto: Andrej PETELINŠEK

Zaradi zadnjih vnosov okužb, zlasti iz Bosne in Srbije,
stroka spet o možnosti zaostritve vstopa v državo
Beovićeva meni, da smo že na
točki, ko je treba resno pregledati predpise in omejiti vsaj nekatere
izjeme, ki so navedene v sedanjih
predpisih, in iti vsaj v smer, kot jo
ima Hrvaška, kjer zabeležijo kontaktne podatke vsakega potnika in
te potem obveščajo in kontrolirajo.
(dr)
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Odkupna cena mleka je nižja, izziv
pa je, kako jo vrniti na normalno
raven.

STRANI 2, 15
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Po pretepu
se je zasvetil
nož
V Mariboru sta se včeraj
v gostinskem lokalu
ob Betnavski cesti
stepla moška

Kultura

Galerija Media Nox na Židovskem trgu v Mariboru praznuje 30 let. Obletnico bodo zaznamovali z razstavo z naslovom V času prostora. Odprtje bo v
soboto, 20. junija, na Poletno muzejsko noč. Galerija, ki je bila do leta 2000
v Orožnovi ulici (kjer je bila tudi njena predhodnica, Galerija 88), je bila od
začetka odskočna deska za mlade ustvarjalce. Doslej je predstavila dela več
kot tisoč avtorjev, 41 med njimi se bo znova predstavilo na tokratni razstavi,
ki umetniškim delom sopostavlja dokumentarni arhiv razstavišča. Razstava je svojevrsten pregled slovenske likovne umetnosti zadnjih treh dekad.
(kr)
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Foto: Andrej PETELINŠEK

Trideset let mlada galerija

Foto: Arhiv MKC

Po odpravi skoraj vseh ukrepov
zoper novi koronavirus smo se sprostili bistveno preveč, je včeraj opozorila vodja svetovalne skupine za
covid-19 pri ministrstvu za zdravje
Bojana Beović. Po njeni oceni smo
prekmalu pozabili, kaj se je dogajalo
v mesecih epidemije in kaj vse nam
preti, sedaj pa vnos izvira zlasti iz
držav, kjer je epidemiološka situ-
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Petdesetletni moški je huje poškodovan, drugi pretepač je pobegnil.
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POMOČ

Posebni vavčerji
tudi v Dupleku
Občina bo namenila bon za deset evrov tistim,
ki so med epidemijo delali, nudili pomoč
Branka Bezjak

O

bčina Duplek namerava
občanom, ki so v tednih
epidemije morali delati
ozi roma so bi li a ngaži ra ni pri
raznih aktivnostih ob ukrepih, dati

bon v vrednosti deset evrov za storitve, ki jih lahko nato koristijo v
občini. Na občinski spletni strani je
zato objavljen poziv, naj se upravičenci oglasijo in izpolnijo prijavni

Praznično v Dupleku
Zaključek šolskega leta in dan državnosti 25. junija v Dupleku sovpada
s tamkajšnjim občinskim praznikom, ki ga vsako leto spremlja pestro
dogajanje. Letošnje bo zaradi epidemije koronavirusa okrnjeno. Tradicionalnih vaških iger in veselice, ki je vsako leto ob koncu šole v občino
privabila tudi obiskovalce iz sosednjih krajev, tako tokrat ne bo, bodo pa
v prvi plan postaviti lokalne pridelovalce in vinogradnike. Ti bodo svojo
ponudbo predstavili na razširjeni tržnici v Spodnjem Dupleku to soboto,
20. junija, med 8. in 11. uro. Ob 11. uri se bo dogajanje preselilo h gramoznici oziroma jezeru, na Dupleškem špor(t)het, bodo degustacijske menije
predstavili lokalni in okoliški ponudniki - Miyabi, Cantante, Gostišče Valerija, Huda Liza, Okrepčevalnica ŠIŠ in Mojster Vafelj. Osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj bo letos v prireditvenem šotoru v
Spodnjem Dupleku v sredo, 24. junija, ob 18. uri.

DOBRODELNO KOLESARSTVO

Od Trdkove do Portoroža
Zbrani denar bo namenjen nadarjenim športnikom
iz socialno šibkih okolij

Ž

e četrto leto zapovrstjo bo
Mariborčan Simon Eržen,
nekdanji večkratni državni prvak v BMX-kolesarjenju in že
dobrih deset let avanturistični kolesar, priredil kolesarjenje v dobrodelne namene od Trdkove na Goričkem
do Portoroža, znano pod nazivom
Diagonala335. Kolesarji bodo prevozili 335 kilometrov, kolikor jih je
od starta do cilja. Lanska prireditev
je privabila 120 kolesarjev, na cilj v
Portorožu jih je prikolesarilo 110.
"Zaradi koronavirusa smo letošnjo prireditev nameravali odpovedati, saj smo imeli veliko težav
z načrtovanjem vseh podrobnosti, nato smo le uspeli postoriti vse,
da bo na startu ta petek opolnoči v
Trdkovi v občini Kuzma, na tromeji med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo, živahno. Računamo tudi na to,

da se nam bo veliko kolesarjev pridružilo med kolesarjenjem in med
postanki na poti," je povedal Simon
Eržen. Kolesarjenje pod nazivom Diagonala335 je dobrodelna prireditev
in bo tako kot dosedanje tri tudi tokratna brez tekmovalnega naboja in
merjenja časa. Diagonala je maraton, na katerem naj bi kolesarji uživali, glavni namen pa je spodbujanje
ljudi h gibanju.
"Ves denar, ki ga bomo zbrali s
prireditvijo, bo namenjen Fundaciji za nadarjene športnike iz socialno
šibkih okolij pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Tudi tokrat bomo
denar zbirali prek SMS-sporočil na
številko 1919 s ključno besedo OKS5.
Upam, da nam bo vreme naklonjeno in da bo projekt kljub okrnjeni
obliki dosegel to, kar si želimo," je
dodal Eržen. (zg)

Simon Eržen: "Projekt Diagonala335 se je dobro prijel." Foto: Borut BIRSA

MB-zibelka
V mariborski porodnišnici sta rodili: Mateja Retuznik dečka (4750 g, 55 cm) in
Pranvera Salh deklico (3310 g, 49 cm). Čestitamo!

Zadnje slovo
Pogreba v Mariboru danes, v četrtek, 18. junija
Pokopališče Pobrežje: Martin Pešl ob 13. uri in Ana Žunko ob 13.45.

obrazec, ki ga do 18. junija posredujejo občini.
Nagovarjajo zaposlene v zdravstvu, negovalce in medicinsko
osebje v socialnih zavodih, aktivno
vključene pripadnike gasilcev, aktivno vključene pripadnike civilne
zaščite, policiste na terenu, trgovce
v živilskih in kmetijskih trgovinah,
poštarje, komunalne delavce ... Na
prireditvi, ki bo prihodnjo soboto,
20. junija, se jim bo nato župan Mitja
Horvat v imenu občine še javno zahvalili in bone tudi razdelil.
"V preteklih tednih smo se soočili z novo realnostjo, ki so jo prinesli ukrepi za preprečevanje okužbe

s covidom-19. Ukrepi so se izkazali za učinkovite, vsega tega pa ne bi
zmogli brez dobrih ljudi, ki ste prepoznali stisko in nudili podporo,
pomoč in občutek varnosti. Zato se
želimo javno zahvaliti posameznikom, prostovoljcem, vsem, ki ste v
teh izjemnih okoliščinah prepoznali potrebo po medsebojni pomoči,"
so v zahvalo vsem, ki so izkazali solidarnost in medsebojno pomoč, še
zapisali na spletni strani.
Župan Horvat dodaja, da gre pri
razdeljevanju bonov zgolj za simbolično gesto, "namesto preletov letal
in aplavzov z balkonov". Ocenjujejo, da je upravičencev do bonov

Vavčer bo mogoče vnovčiti tudi pri
lokalnih ponudnikih športnorekreacijskih
aktivnosti. Foto: Sašo BIZJAK

nekje med sto in dvesto. "Upam, da
se bodo oglasili. Zavedamo se, da je
tudi znesek simboličen, a vendarle
tako izkažemo hvaležnost, hkrati
pa pomagamo podjetjem, vsem, ki
izvajajo storitve v naši občini in jih
je prepoved opravljanja dela med
epidemijo prav tako prizadela."
Vavčerje bo torej možno unovčiti pri
lokalnih gostincih, frizerjih, v lepotnih salonih, trgovinah z oblačili in
športnorekreacijskih centrih.

