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Obvezno izobraževanje za vse ekološke kmete

Vabijo tudi tiste, ki se šele 
odloèajo za ekološko kmetovanje
Predavanja so brezplaèna in obvezna, zakljuèila pa se bodo z ogledi na terenu

Vsi ekološki kmetje, ki uveljav-
ljajo subvencije, so po Slovenskem 
kmetijsko-okoljskem programu 
(SKOP) vključeni v izobraževanje 
in morajo v petih letih opraviti vsaj 
15 ur izobraževanja in praktični pri-
kaz. Zato Kmetijska svetovalna služ-
ba pri Kmetijsko-gozdarskem zavo-
du tudi letos vabi na uvodna preda-
vanja iz programa SKOP, namenje-
na ekološkemu kmetovanju. Preda-
vanja bodo v predavalnici Kmetij-
sko-gozdarskega zavoda Maribor v 
Vinarski ulici 14 in se bodo zvrstila 
od 17. do 19. novembra. Vabijo tu-
di tiste, ki šele razmišljajo o ekološ-
kem kmetijstvu in iščejo osnovne 
informacije. Vsi udeleženci bodo po 
koncu seminarja oziroma predavanj 
prejeli potrdilo. 

V sredo, 17. novembra, od 8.45 do 
9. ure, bo mag. Eva Tkalčič predstavila 
ukrepe SKOP-a, od 9. do 10. ure bo Ne-
venka Poštrak predstavila stanje ekološ-
kega kmetijstva v svetu in v Sloveniji, od 
10. do 11. ure bo dr. Franci Bavec govo-
ril o osnovah pravilnega kolobarjenja, od 
11. do 12. ure Nevenka Poštrak o tleh in 
rodovitnosti tal kot temelju ekološkega 
kmetijstva ter o pravilni pripravi kompo-
sta, od 12. do 13. ure Helena Prepadnik 
o posebnostih prehrane živali v ekološki 
živinoreji in izračunu krmnega obroka. 
Ob 15. uri bo Nevenka Poštrak sprego-
vorila še o pravilniku o ekološki pridela-
vi in predelavi kmetijskih pridelkov ter o 
preusmeritvi kmetije iz konvencionalne 
ali integrirane v ekološko kmetijo.

V četrtek, 18. novembra, se bodo pre-
davanja začela ob 9. uri. Doc. dr. Mar-

tina Bavec bo predavala o uravnava-
nju zapleveljenosti na njivah in vključe-
vanju zelenjadnic v kolobar, od 10. ure 
do 10.45 bo Ludvik Rihter predaval 
o oskrbi travinja in gnojenju, od 10.45 
do 12.15 mag. Eva Tkalčič o prilago-
ditvi hlevov za ekološko živinorejo, od 
12.15 do 13.15 Polona Repič o zapiso-
vanju in vodenju evidenc na ekološki 
kmetiji ter o najpogostejših napakah, ki 
se pojavljajo ob kontroli ekoloških kme-
tij, po odmoru za kosilo, to je od 14. do 
16. ure, pa mag. Eva Tkalčič o reji krav 
dojilj in blagovni znamki Pohorje beef 
ter o ekološki prireji jajc in perutninske-
ga mesa.

Tretji dan, petek, 19. novembra, 
bo namenjen praktičnemu delu izo-
braževanja, ki je v izobraževanju po 
SKOP priznano kot prikaz. Udeležen-

ci se bodo zbrali ob 8.30 pred Kmetij-
sko-gozdarskim zavodom in se najprej 
napotili na ogled ekološke tržnice, po-
tem pa bodo ob 10. uri izpred Vinaga 
z avtobusom odšli na ekološko kmeti-
jo Metz-Zupanič na Jelenče v občini 
Pesnica, od tam v Jakobski Dol k Ru-
dolfu Vogrinu na ogled mlina na veter 
in galerije s stalno razstavo slik in lese-
nih skulptur ter kmečkega tehniškega 
muzeja, potem pa še na ekološko kme-
tijo Turinek v Jarenino in na ekološko 
kmetijo-vinotoč Hauptman na Šober 
nad Bresternico.

Seminar je za udeležence brezplačen, 
prispevati bo treba le za praktični del izo-
braževanja, prijave pa sprejemajo do pet-
ka, 12. novembra, po telefonih 02 228 49 
30, 228 49 00 ali 041 817 673.

Zlatka Rashid

Teden jabolk na 
Srednji tekstilni šoli

Srednja tekstilna šola Maribor 
pripravlja do sobote, 13. novembra, 
teden jabolk. Med številne aktivno-
sti, ki so jih pripravili na to temo, so 
uvrstili tudi razstavo v avli in šolski 
knjižnici.                                       (sdr)

Kolping vabi na sreèanje
Kolping - združenje Kolpingo-

vih socialnih dejavnosti Slovenije va-
bi jutri, v sredo, ob 18. uri v Kolpin-
gov dom v Slivnici na izobraževal-
no srečanje z naslovom Mladinski po-
letni tabor v Vipavskem Križu. Pre-
davali bodo Simon Potnik in udele-
ženci mladinskega poletnega tabora 
iz Zreč.                                        (sdr)

Preventivni zdravstveni pregledi 
v obèini Kungota

V občini Kungota že deset let uresničujejo projekt preventivnega zdravljenja bole-
zni z naslovom Boljše preprečiti kot zdraviti. Tudi v letošnjem novembru v ambulan-
ti za splošno in družinsko medicino Berro-med občane vabijo, da se prijavijo na pre-
ventivne meritve kostne mase, preglede prostate, dojk ter dajo izmeriti krvni pritisk, 
sladkor in holesterol v krvi, v tem tednu pa bodo začeli še preventivno cepiti proti gri-
pi. Kot je povedal Mohamad Berro, dr. med., so se v sodelovanju z MRC Fontana 
in Ultrazvočno ambulanto dr. Snežane Kos dogovorili za popust pri plačilu pregleda, 
delno pa preglede subvencionira tudi kungoška občina.

Danes, v torek, ob 11.30 vabijo v gostišče Lojzijana v Juriju na predavanje z na-
slovom Obvladovanje stresa z ljubeznijo, v četrtek, 11. novembra, ob 15. uri pa na 
predstavitev preventivnih zdravstvenih programov v domu krajanov v Sp. Kungo-
ti. Prijave za preglede zbirajo po telefonu 02/656 84 21 med 12. in 13. uro ali oseb-
no v ambulanti.                                                                                                               (sdr)

Na Osnovni šoli Sladki Vrh so pripravili kar dvajset ekodelavnic

Je Zemlja še vedno modri planet?
Uèenci so si ogledali èistilne naprave v bližnjem podjetju 
Paloma in izvedeli mnogo novega o vodovodnem omrežju na šoli

Osnovna šola Sladki Vrh se je že pred časom pridružila šolam po Sloveniji, ki 
so si pridobile naslov ekošole. Vsako leto pripravijo kakšen zanimiv ekoprojekt, 
pohvalijo pa se lahko tudi s sodelovanjem pri projektu Comenius, ki je medna-
rodnega značaja. Tokrat so pod mentorstvom profesorice Cvetke Kocbek pripra-
vili projektna ekodneva in ju poimenovali Ali je Zemlja še vedno moder planet? 

Kot je razložila Vanja Jesenek, profesorica na OŠ Sladki Vrh, so v projektu sode-
lovali vsi učenci in učitelji. “Pod vodstvom učiteljev je potekalo dvajset projektnih 
delavnic,“ je dodala Jesenkova. Poudarila je, da si na šoli prizadevajo, “da bi učen-
ci učno snov in aktualne probleme obravnavali na nekoliko drugačen in mladim tudi 
bolj zanimiv način, za katerega pri pouku ponavadi ne ostane veliko časa.“

Učenci so v delavnicah obravnavali različne teme. Z učitelji so se pogovarjali o do-
mačih živalih, življenju na kmetiji, ekološki predelavi hrane, onesnaženosti voda, var-
čevanju z električno energijo ter razpravljali o pomenih gibanja za zdravje in pojavu 
naravnih nesreč. Z zanimanjem so si ogledali čistilne naprave v bližnjem podjetju Pa-
loma in veliko novega izvedeli o vodovodnem omrežju na šoli. Svoje poglede in raz-
mišljanje o problemih, o katerih so se pogovarjali z učitelji, so nato zapisali v razisko-
valni nalogi, rezultate pa predstavili sošolcem.

In kaj je bilo učencem v ekodelavnicah najbolj všeč? Šestošolka Sara Raduha je 
povedala, da je bila navdušena, da so lahko učenci brez pomoči učiteljev sestavili 
igro o Zemlji in jo nato tudi predstavili. Devetošolka Sara Muster je sodelovala v de-
lavnici, katere naslov je bil Pomen gibanja za zdravje. “S sošolci smo se strinjali, da 
moramo za zdravje poskrbeti sami. Ni dovolj, da o pomenu gibanja za zdravje samo 
govorimo, oditi je treba kam ven, na zrak, in se ukvarjati s športom. Tako bomo bolj 
cenili svež zrak, ki ga dihamo, in čisto okolico, po kateri hodimo.“ 

Klemen Lakatoš iz osmega razreda ni skrival navdušenja nad delom v projektni 
delavnici, katere rdeča nit so bile naravne nesreče. Osmošolec je povedal, da se je veli-
ko novega naučil. Pohvalil se je tudi, da je skupina, v kateri je sodeloval, izdelala zani-
miv plakat o vulkanu.                                                                                    Sanja VerovnikRazstavljena likovna dela 

delavnice generala Maistra
V pritličju mariborskega nakupovalnega središča Europark so včeraj 

odprli deseto likovno razstavo del, ki so nastala na likovni delavnici generala 
Maistra. Udeležence delavnice in goste je pozdravil podpolkovnik Vladimir 
Maher, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, v kulturnem programu pa so 
nastopili učenci Osnovne šole Sladki Vrh.

Kot smo že pisali, je 72. brigada od 28. septembra do 1. oktobra letos v Vojaš-
nici generala Maistra gostila 35 akademskih slikarjev, likovnih pedagogov in sli-
karjev samoukov, tema slikanja pa je bila tokrat povezana s severno mejo, ki jo je 
obranil general Maister. V preteklosti so slikarji na platna prenašali lepote Maistro-
vega Zavrha, impozantnost Kadetnice, Maistrove Slovenske gorice, ki jih je ope-
val v svojih pesmih, Maribor kot mesto, kjer se je general zapisal v zgodovino, Po-
horje in še druge kraje, ki so tako ali drugače povezani z Rudolfom Maistrom. Le-
tos so k sodelovanju na delavnicah prvič povabili tudi osnovnošolce - učence OŠ 
Sladki Vrh, OŠ generala Rudolfa Maistra Šentilj in OŠ borcev za severno mejo 
Maribor.

Razstava bo v Europarku na ogled do nedelje, 14. novembra.                       (sdr)

5.  STOLPEC
Dežurni zdravniki

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca, Maribor, Ulica talcev 5, sprejema 
naročila za zdravnikov obisk na do-
mu po telefonu 25 12 222.

Dežurna služba za predšolske otro-
ke in mladostnike dela ob sobotah od 
14. do 19.30 in ob nedeljah ter prazni-
kih med 8. in 20. uro v I. nadstropju 
dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2. 
Informacije lahko dobite po telefonu 
22 86 312.

Dežurna služba za odrasle poteka:
- v ambulantni dežurni službi v 

Splošni bolnišnici Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, urgentni center - stolpni-
ca (kirurgija) - pritličje (neprekinje-
no), dnevno od 19. do 7. ure nasled-
njega dne oziroma vsako soboto od 
14. ure dalje vse do ponedeljka do 
7. ure;

- v redni dežurni službi (mesto in 
okolica) dnevno od 15. do 1. ure, ob 
nedeljah in praznikih od 7. do 1. ure 
naslednjega dne. Informacije za red-
no dežurno službo je mogoče dobiti 
po telefonu 25 12 222.

Zobozdravstvena dežurna služba 
dela ob nedeljah in praznikih od 8. 
do 13. ure na novi lokaciji v zobnih 
ambulantah v Svetozarevski 21 (prit-
ličje nova stavba). Zaradi spremem-
be delovnega časa paciente obvešča-
jo, da so ob petkih popoldan zoboz-
dravstvene ambulante v Svetozarev-
ski 21 zaprte. Ob sobotah dela le 
urgentna (prva pomoč) ambulanta 
od 7. do 12. ure (sprejem do 11.30) v 
zobni ambulanti, Svetozarevska 21, v 
pritličju nove stavbe.

Dežurni veterinarji
Veterinarji Veterinarske bolni-

ce Maribor, d.o.o., Šentiljska cesta 
109 so dosegljivi na telefonski števil-
ki 228 37 00. Dežurni veterinar za 
male živali je dosegljiv na telefonski 
številki 050 656 320, za velike živali 
pa 050 638 781. Ambulanta na Šen-
tiljski cesti 109 obratuje od 8. do 19. 
ure, v Zgornjih Hočah 7 (telefon 618 
18 01) od 14. do 18. ure (tretjo sobo-
to v mesecu od 8. do 11. ure), ambu-
lanta na Falski cesti 16 v Rušah (tele-
fon 66 88 553) od 15. do 18. ure (vsa-
ka sobota od 9. do 12. ure). Posveto-
valnica na Šentiljski cesti 109 (tele-
fon 251 12 44) dela od 8. do 13. ure. 
Striženje psov in mačk (228 37 11) 
od 8. do 13. ure.

Veterinarji ambulante Pesnica, 
MZ Vet d.o.o. so dosegljivi na šte-
vilki 654 - 9130 (vsak dan, 24 ur). 
Ambulanta za male živali je odprta 
ob delavnikih med 8. in 12. uro ter 
14. in 19. uro, v soboto od 8. do 13. 
ure, nedeljo in ob praznikih pa od 8. 
do 9. ure.

Klinika za male živali Maribor 
d.o.o., Prečna ulica 9b na Pobrežju, 
je odprta vsak delavnik od 8. do 19. 
ure, v soboto pa od 8. do 13. ure. Da 
bi se izognili čakanju, sprejemajo na-
ročila za pregled pri specialistu na te-
lefonski številki 47 11 307 ali 480 12 
19. Izven delovnega časa dobite infor-
macije o dežurni službi na odzivniku.

MB-zibelka
V mariborski porodnišnici so rodi-

le: Estera Čoh deklico (2930 g, 47 
cm), Janja Diemat dečka (3120 g, 
48 cm), Darja Grah dvojčici (2450 
g, 47 cm in 2750 g, 50 cm), Ivona Le-
skovšek deklico (2420 g, 47 cm), Bo-
jana Gelt deklico (1550 g, 40,5 cm), 
Renata Videčnik deklico (3050 
g, 47 cm), Lucija Osvald deklico 
(3500 g, 53 cm), Polona Pongračič 
deklico (3300 g, 51 cm), Simona 
Škerbinek dečka (3700 g, 52 cm), 
Ireneja Hanekovič deklico (3320 g, 
49 cm), Tanja Nanut deklico (3930 
g, 51 cm). Čestitamo!

Zadnje slovo
Pogrebi danes, v torek, 9. no-

vembra
Pokopališče Pobrežje: Rafael 

Žagar - ob 13. uri.

Srečanje v Štorklji odpade
Združenje družinskih članov Štorklja Maribor obvešča, da danes, v torek, izjemo-

ma odpade srečanje skupine za pomoč pri dojenju LLL Maribor. Vse nosečnice in 
mamice z dojenčki so ponovno vabljene 14. decembra ob 17. uri v Center Štorklja (vr-
tec Pekrska, Pekrska 17, Studenci).                                                                                 (sdr)

Predavanje o numerologiji
Društvo za zdravo duhovnost organizira predstavitveno predavanje o numerologi-

ji z naslovom S pravim imenom do ljubezni, zdravja, zadovoljstva in uspeha. Predsta-
vitev bo v sredo, 10. novembra, ob 18. uri v Academii As-Asistent na Glavnem trgu 
17 b. Predaval bo numerolog Dan Sovina s Ptuja. Vstop je brezplačen.                  (sdr)

Čarobnost barv
V likovnem razstavišču Živilske šole Maribor bodo jutri, v sredo, ob 17. uri odprli 

skupinsko likovno razstavo z naslovom Čarobnost barv. S svojimi deli se bodo pred-
stavili Zdenka Boltavzer, Darja Cerar, Marija Hlavnjak, Marjan Kasjak in Bo-
ris Walland. V kulturnem programu bodo nastopili učenci šole.                             (sdr)

Igor Napast


