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Lions klub bo pomagal osmim druzinam 

ldilniki, stedilniki in pralni stroji 
lub Ptuj, 10 zdruiuje 30 Clanov, je z denarjem, ki soga zbrali na letoSnji Oba1jadi, pri podjetju El Dar 
I velike gospodinjske aparate: pet hladilnikov, stiri pralne stroje, tri stedilnike in en stedilnik na drva. 

i jih bodo osmim druzi
kalnega okolja, in sieer iz 
kove, Jursineev, Tmovske 
~perka in Destmika. Izku
osnje Obarjade je znasal 
r~v. Gre za tradicionalno 
v v casu pred pustom, ko 
Jjskih ter okoliskih podjetij 
lizaeij na prostem kuhajo 
) obaro. Prireditev je dru-

znacaja s humanitamo 
delCkom tekmovalnosti. 

alna komisija vsako leta iz
najboljse obare, pripravlje
d pa se razdelijo med obi
~. Z razlicnimi kulinaricnimi 
Imi so oblozene tudi vse 
, ob katerih se kuha obara. 
~k od prijavnin in zbranih 
'oljnih prispevkov na stoj
xganizatorji namenijo za 
druzinam, ki se znajdejo v 
i stiski. Letos so se odloeili, 
o podarili velike gospodinj
arate. Ker vsega zbranega 
! niso porabili za nakup apa
bode preostanek izkupieka 

V prodajalni z gospodinjskimi in tehniCnimi aparati El Dar so predstavniki Lions kluba Ptuj prevzeli hladilnike, 
pralne stroje in Stedilnike. Na fotografiji so (z leve) tajnik kluba loon BoZic1ro, direktor podjetjaEl Dar Robert 
Kokol, predsednik ktuba Robert Ceh in uodja Obarjade 19or Kolar. 

namenili druzinam, ki potrebujejo 
pomoe. 

Po uspesno izpeljani Obarjadi 
se ciani Lions kluba Ptuj ze ozira
jo proti no vim projektom. Pred-

liSce ob Dravi • Ocistili obCino 

sednik Robert Ceh je povedal, da 
bodo maja proslavili 2o-letnico 
delovanja. Siovesna prireditev 
bo v dominikanskem samostanu, 
zbrana sredstva bode ponovno sla 

Ibrali za vee vree odpadkov 
kratkim so obCino SrediSee ob Dravi olajsali za vee wee odpadkov. 

Ini akciji se je pridruiilo tudi precej OOok. 

lricevo • ObCinska akcija ciScenja okaga 

brali 14 m3 odpadkov 
cani Kidrieevega so zadnjo soboto V marcu Cistili okoge. Zaeeli so ob 9. uri, koneali pa 
)li poldneva, ko so se okrepeali se z malico. 

:bralo se jih je okoli 250, zbima 
sta so bila po posameznih na
lih. Akcijo so izvedli v vseh kra
razen Kidricevem, kjer se kra

i povabilu niso odzvali. "Res je, 
v naselju bivajo stanovalci, ki so 
sem povecini preselili. Ampak 
za okolieo ne bomo poskrbeli 

mi, potem ne vem, kaksno oko
bomo pustili zanameem," raz-

:slja predsednik obcinskega od
Ira za okolje in pozamo vamost 
r obeinski svetnik Slavko Krajne, 
je bil tudi koordinator sobotne 
,tilne akcije. Kot je povedal, se je 
(cije udelezilo okoli 250 obcanov. 
:arsi so s seboj pripeljali otroke, 
~r je po Krajncevih besedah po
valno. Skupno so zbrali okoli 14 
13 odpadkov. Predstavniki posa
,eznih krajev so poskrbeli, da so 
brane smeti odpeljali na zbimi 

center v Kidricevem. Iz narave so 
tako odstranili razlicne odpadke, 
kot so plocevinke, plastenke, od-

padki iz gospodinjstva, vrecke in 
podobno. Bilo je tudi nekaj gum. 
"Ljudje bi morali biti toliko osves-

UdeleZenci astilne akcije u Lourencu na Drauskem potju 

za dobrodelni namen. V bliznji pri
hodnosti jih cakata se udelezba na 
akciji eiseenja okolja in krvodajalski 
akciji. 

Mojca Zem/jaric 

Na vsakoletni tradicionalni ci
stilni akciji se je okoli 90 obcanov 
lotilo eiseenja kraja po dolgem in 
poeez. Zbrali so se v vseh petih 
naseljih obcine. Z odpadki so na
polnili stevilne vreee, najvec je bilo 
plastike, plocevink, tudi kakSna 
vreca z raznimi odpadki se je nasla. 
V gozdovih so opazili odvrZena ob
lacila, nahrbtnike in drugo, ki naj
brz ostajajo za migranti. »Najbolj 
problematicne lokaeije so jarki ob 
eestah, se posebej jarek in skarpa 
ob drZavni eesti Sredisce proti mej
nemu prehodu - ocitno smeti letijo 
kar iz avtomobilov in kamionov,« 
pove zupan Jurij Borko in doda, da 
so naleteli tudi na dYe cmi odlaga
lisci. Tako so pri Dravi ter v grmov
ju juzno od Sredisca ob Dravi nasli 
nelegalno odlagalisce gradbenega 
materiala. 

Monika Horvat 

ceni, da vreck, pol nih odpadkov, 
ne bode odmetavali v gozdove, 
jarke ali na obronke eest. Imamo 
moznost, da odpadke v zbirnem 
eentru oddamo brezplacno. Za
vedati se moramo, da je treba 
odpadke za seboj pocistiti," je se 
dodal Krajnc. Udelezenee sobotne 
akcije je po posameznih lokacijah 
obiskal kidricevski zupan Anton 
Leskovar. 

Mojca Zem/jaric 

Foto: MZ 

Prejelismo 

AU je hil to res 
noz v hrbet 
trnovskemu 
zupanu? 

V zadnjih stevilkah Stajerskega tednika so se pojavili prispevki z 
udarnimi naslovi» Trnovski svetniki zavmili proracun« in» To je bit noz 
v hrbet«, ki namigujejo, da nekateri trnovski svetniki poskusamo 
rusiti oblast in da imamo brezbrizen odnos do kulturne dediscine. 
V obcinski svet abcine Trnovska vas smobili vsi spoda; podpisani 
obcinski svetniki izvoljeni ze vsaj drugi mandat (ali vee). Yes cas smo 
svojo funkcijo opravljali korektno in konstruktivno. 5 sprejemanjem 
kvalitetnih in premisljenih odlocitev smo se trudili, da bi ob 
poznavanju utripa zivljenja lokalnega prebivalstva poskusali resevati 
tezave, s katerimi se nasi Ijudje srecujejo. V skladu s financnimi 
moznostmi obcinskega proraeuna smobili in ostajamo zagovorniki 
financne ueinkovitosti, enakomernega razvoja kraja in dviga kvalitete 
zivljenja Ijudi. Tudi pri prebiranju in potrjevanju prvotnega predloga 
proraeuna za leta 2019 niso bili nasi nameni in eilji nic drugacni. 

Kje se je torej zataknilo, da prvi predlog 
proracuna ni bil »na silo« potrjen? 

Zataknilo se je, ker se z prerazporeditvijo sredstev, ki so bila 
prerazporejena od osnutka in do koncne verzije prvega predloga 
proracuna nismo brez besed strinjali, ampak smo 0 nekaterih 
postavkah zelelirazpravljati in poskusali doseci dogovor in 
popravek nekaterih »manjsih« proracunskih postavk ( da se npr. 
ohranijo sredstva, ki so bila predvidena za izvedbo prireditve ob 
obcinskem prazniku, da se povisa postavka za placo podzupana 
itd.). 

Zataknilo se je, ker smo nekateri svetniki pred potrditvijo 
proraeuna zeleli imeti se dodatne informacije in razlage predvidenih 
vecjih investicij (kot so stroski obnove pokopalisca in obnova 
Simoniceve domacije). 

Zataknilo se je, ker smo predlagali, da bi se obnova »Simoniceve 
domacije« izvedla v dveh delih (prvi del v letu 2019 in drugi del v 
letu 2020), saj za drugi del obnove obcina se ni prejela odloe,be, ki 
bi bila zagotovilo, da bomo dobili projekt sofinanciran. Predvsem 
pa smo na seji zeleli natanenejse informacije 0 tem, kaksno dodano 
vrednost bo prenovljena Simoniceve domacije prinesla obcini, saj 
predvideni stroski obnove niso zanemarljivi. Po izjavi zupana, da 
se ne moremo natancno vedeti koliko nas bo obnova Simoniceve 
domacije na koncu zares stala, in da je okvirna projektna oeena 
obnove nekje med 250.000 in 300.000 evrov smo izrazili bojazen, 
da se nam ne bo tudi tukaj zgodilo podobno kot pri );projektu 
obnove pokopalisca«, kjer se je koncna eena projekta glede na 
projektantsko oeeno nerazumno povisala 

Dalje se je zataknilo, ker smo zeleli »uradno pojasnilo« (neuradnih 
razlag med obcani krozi veliko) kaj tocno namerava obcina z 
zemljiScem na lokaciji Tmovska vas 40 - »Kirnova hiSa ob eerkvi«, za 
nakup katerega smo v proracunu namenili 83.000 €. 

Do konea pa se je zataknilo, ko je eden cd svetnikov predlagal, 
da se pripombe, ki smo jih podali na seji vnese v predlog proracuna 
in se odlocanje 0 proracunu prenese na naslednjo sejo. Zupan 
predlaganega ni sprejel, proracun je dal na glasovanje in predlagani 
poracun ni bil potrjen. 

Ker zelimo, kakor vsa leta do sedaj tudi v bodoce konstruktivno 
delati v korist obcanov, ki so nas izvolili, smo 0 proracunu ponovno 
razpravljali na izredni seji. Po burni razpravi smo zblizali nekatera 
stalisca, se dogovorili za popravke in predlog proracuna potrdili na 
drugi izredni seji 26. marea. 

Pri vsej tej »zgodbi« se zelimo distancirati od laznih namigovanj 
kolega obcinskega svetnika, ki je preko druzbenih omrezij 
obcankam in obcanom namigoval, da vecina svetnikov »Simoniceve 
domacije« ne prepoznava kot kulturnega bisera in je obcane pozival 
k pod pori. Na ta nivo komuniciranja preko druzbenih omrezij se 

_ nismo zeleli spuseati, ker obcanov ne zelimo po nepotrebnem 
vznemirjati, v njih vzbujati negativizma ali eelo sovraznega govora. 
5 prirejeno »zgodbo 0 Simonicevi domaciji« si ne zelimo nabirati 
poceni politienih toek. Cas bo prinesel resnico. 

Ocitno nekateri demokracijo v obcinskem svetu se vedno 
razumemo kot medsebojno sodelovanje, konstruktivno razpravo, 
dajanje pobud in vprasanj ter iskanje kompromisov pred sprejemom 
odgovornih odloeitev. A zdi se, kot da pri nas ta »demokracija« 
dobiva neki drugi pomen. . 

Na koncu se sprasujemo, ali morajo obcinski svetniki zares biti 
Ie del poslusnega glasovalnega stroja brez lastne pameti in volje, 
da niso oznaceni za zupanove nasprotnike, ki mu z nozem v roki 
napadajo hrbet? Bi morali (da bi bil« mir pri hisi«) v obcinskem 
svetu sedeti Ie tihi poslusalci in opazovalci, ki svojo vlogo reducirajo 
zgolj na glasovanje? Ce je tako, potem mi svojih funkcij oeitno ne 
razumemo. 

Svetniki obCine Trnovske vas: 
Drago Puksic, Franc Tasner, Andreja Krajnc in Andrej Arnuga 
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