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ObRAZI KRIZE

Kriza je, lačnih otrok pa ni
Tekst in foto: L. A.

Kako globoko je segla kriza v družine vse do otrok, najbolje spoznaš, ko se odpraviš v osnovno šolo. Svetovalni delavki Ida 
Kocmut Žužek in Vida Živkovič pri tem odpreta novo razsežnost zdajšnjega stanja. Otroci in starši imajo pri tem vso njuno pomoč.

In rešitev! Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna v Mariboru je 
velika šola tako po velikosti 

kot po številu učencev, V tem 
šolskem letu jo obiskuje skoraj 
700 osnovnošolcev. 

Velika šola, veliko težav Pose-
bej pretresljiv podatek pa je, da 
približno 60 odstotkom učencev 
država suvencionira malico, pri-
bližno 35 odstotkom pa kosila. 
Skrajno natančno in v odstotkih 
izkazano trenutno socialno sta-
nje v mestu ob Dravi! Ob tem 
sogovornica Ida Kocmut Žužek 
izpostavi MO Maribor kot edi-
no v državi, ki vsem otrokom, 
ki jim po državnih kriterijih ne 

pripada subvencija za kosila, 
subvencionira v dohodninskem 
razponu od 18,1 odstotka do 36 
odstotkov neto mesečnega pov-
prečnega dohodka na osebo v 
družini. “Menim, da so vsi nujni 
in najhujši primeri pokriti iz teh 
sredstev. Lahko rečem, da naši 
otroci niso lačni,” pravi Kocmut 
Žužkova. Njena sodelavka Živ-
kovičeva pa doda: “Prepogosto 
se izpostavlja problem prehra-
ne, ‘problem lačnih otrok’, tu so 
težavo naredili predvsem medi-
ji. Bilo je veliko klicev, ali potre-
bujemo pomoč za plačilo pre-
hrane. Vendar je to sistemsko 
že rešeno s sredstvi tako iz dr-
žavnega kot tudi iz občinskega 

proračuna. Veliko se jih je uma-
knilo, ko smo jih prosili za ka-
kšno drugo vrsto pomoči.”

Na šoli poteka projekt Botr-
stvo, ki otrokom iz šibkejših so-
cialnih skupin pomaga tudi pri 
vključitvi v šolo v naravi ali pri 
plačilu šolskih potrebščin. Veli-
ko jim pomagajo tudi donator-
ji, kot so Rotary klub Ljubljana, 
Rotary klub Maribor Center in 
Rotary klub Maribor Piramida. 
Vsi ti so jim vedno pripravljeni 
pomagati, za kar jim gre posebna 
zahvala. Imajo tudi donatorja, ki 
jim vsako leto pred prazniki v 
šolski sklad nameni večji zne-
sek, da ga razdelijo družinam. 
Takšni trenutki so nepozabni za 

vse! Pred lanskim božičem se je 
pojavil še donator, ki je za tri naj-
bolj ogrožene družine kupil vsa 
živila in darila za otroke. 

Solidarnost učencev Da se je 
kriza dotaknila tudi najmlajših, 
ki so zaradi brezposelnosti in 
težkega socialnega stanja staršev 
v posebej občutljivem obdobju, 
so spoznali tudi njihovi sovr-
stniki. Na šoli so tudi v letošnjem 
šolskem letu organizirali akcijo 
Sošolec pomaga sošolcu. V tej 
akciji učenci prek predstavnikov 
učencev v razredni skupnosti 
zbirajo prostovoljne prispevke, te 
pa nato razredniki izročijo sve-
tovalni službi. Zbrana denarna 


