
Bodo pošto zaprli? 
12 točk dnevnega reda 15. redne seje občine Trnovska vas so svetniki zaključili skorajda vrekor· 
dnem času. V dobrih dveh urah so potrdili odlok o zaključnem računu, sprejeli nekaj sklepov, spre
menili ceno vrtca in sklenili, da bo ta poslej imel še polovico oddelka več kot doslej, burna razprava 
pa se je vnela okrog dopisa direktorja Pošte Slovenije, da razmišljajo o skrajšanju delovnega časa. 

Sejo so kot ponavadi pri če

li z natančnim pregledom za
pisnika 14 . redne seje, na ka
terega svetniki niso imeli pri
pomb. Župan Alojz Benko 
jc svetnike še enkrat seznanil 
s terjatvami do nekaterih ob
čanov in pojasnil, da bodo 
na eni izmed naslednjih sej 
dolžniki javno predstavljeni, 
občinski svet pa bo na podla
gi lega seznama sklenil , kalc
re te rjatve se bodo odpisale, 
ostale pa bodo terjali preko 
sodnih poti . • Nekateri do lgo
vi so št: iz krajevne skupnosti 
in le stvari je treba čimprej 
uredili,_ je pojasnil Benko. 

Kaj bo s poštama? 
Največ prahu in ncgodo

vanj pa jc tako pri 1.upanu kot 
pri svetnikih povzročil dopiS 
d irekto rja Pošte Slovenije 
mag. MaLjaža Andric t. V njem 
jc vodstvo obči nc Trnovska 
vas seznanil z namenom, da 
delovni čas po:ilc v lcj obči

ni skrajšajo . • Glede na lO, da 
v preteklih let ih ne opažamo 
h istve nega po rasta o pravl je
nih ~lO rite\' Ila pošti Trno
vska vas, na drugi strani pa 
se srečujemo z o brcmenje na. 

mišljamo med drugim tudi O 

spremembi delovnega časa 

. pošte in o pomoč i upravnice 
v dostavi , lako kot imamo to 
žc urejeno na nekaterih dru
gih poštah,. je zapisano v do
pisu Andrica. 

V imenu občin Trnovska 
vas in Sveti Andraž, ki se ji 
prav tako obeta skrajšanje 
delovnega časa pošte, sta oba 

župana, [ako Benko kOt UIdi 
Franci Kre pša, vodstvo Pa. 
šte Slovenije pisno Obvestila, 
da zahtevata, da se pri tako r:l
dikalnih ukrepill v pogovore 
vključita tudi onadva. Ob tem 
je Benko izrazil precejšnje 
razočaranje nad morebitnim 
skrajšanim delovnim časom . 

. Mi .smo jim pOŠlO zgradi
li, delali kot norci , daJi smo 

st jo p ismonoš v dostavi. raz- Kratka, a konstruktivna julijska seja. 

jim jo v upravlj~lIljc , oni so 
se samo vselili in zdaj bi kar 
skrajšali delovni čas. Gradimo 
110ve hiše, privabljamo ljudi, 
oni pa bi pošto zaprli . Tako 
enostavno ne grc,' jc svoje 
razmišljanje predstavil župan 
Trnovske vasi, ki je obenem 
izrazil prepričanje, da bi tudi 
Pošta Slovenije lahko naredila 
korak k boljšemu poslovanju 

Alojz Benko: .Gradlmo nove hiše, privabIjamo ljudi, oni pa bi zaprli 
pošto ... Tako enostavno ne gre •. 

pošte v Trnovski vasi, in sice r 
z večjo in pestrejšo ponudbo 
ter boljŠO oprem ljenost jo pi
smonoše . • Obseg de la se bo 
za radi demografskih dejstev 
v p rihodnje zagotovo pove
čal , še zlasti na račun odprtja 
nove avtoceSlne povezave, 
ki bo po nekaterih ocenah 
pretočnost prometa skozi 
naš kraj povečala tudi do š tiri 
krat" je v do pislI Andricu za
p isal Benko. 

Cena vrtca poslej 
enotna 

Ceni programa v redncm 
oddelku vrtca JVIZ Destrnik
Trnovska St:l se doslej razli
kovali po tem, ali ga o bbkuj 
otrok, ki ima stalno p rchivali
šče \' obči ni , ali n('. Ti!>ti. ki so 
prijavljeni v obči ni Trnovska 
vas, so plače\'ali 307 cvro\' 
mesečno, ostali pa :S .,9 evro\'. 
Na podlagi spre memhe Za
ko na o vrtcih je mag .. Or:tgo 
Skurjeni , rav l1atcljJVIZ Dts tr
nik: rrnovska V:IS, svcln iko m 

predlagal poenotenje cene 
na 339.58 evra, s čimer so se 
strinjali. Oh tej debati pa je 
župan predstavil še predlog, 
da bi odprl i dodatno polovi
co oddelka vrrea, kar so s\'e
tniki soglasno potrdi li. 

Nekoliko manj pa so hili 
naklonjeni drugemu dopisu 
Skurjenega, v katerem jih 
prosi za fin ančna sredstva. 
namenjena pokrit ju stro kov. 
nastalih ob udeležb i učence\' 
na otroškem in mladin:,kem 
taboru na Slovaškem . Čeprav 
je v dopisu zap isal , da grc za 
22 otrok in spremljevalcev, 
je svernik Mitja Sušnik pred
stavil podatek. da ne gre za 
otroke zgol j iz Trnovske vasi 
in z Destrnika , temveč. da je 
10 udclc7.c ncc\' iz 1 K Orav;1. 
Pred log Skurjcl1l"!-!:I so zato 
svetniki za \'rnili in ~prejcli 
sklep. da bodo o \'išini name
njenih sredstev odloč:l l i po
tem. ko jim bo ra, natd j po
sredoval pOll ~ltkc o lem. ku li
ko o trok iz Trnovske vlIs i se jc 
dej:1l1sko udeležilo taho ra. 

Dženana Bečirovič 


