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Trnovska vas • Obnova pokopaliSca 

Prihodnje leto bodo postavili zarni zid 
PokopaliSee V Tmovski vasi bo kmalu dobilo prenov!ieno podobo. Pozanimali smo se, kakSne novosti se obetajo V tern in 
prihodnjem letu. 

»Ureditev pokopalisca v T rnovski 
vasi zajema ureditev terase in dnJ' 
gih povrsin ob mrliSki vezici, iz
gradnjo ograje ob zahodni strani, 
ureditev tlakovane poti z odvodnja
vanjem, ureditev novega podesta 
s stopnicami na vzhodni strani po
kopalisca, ureditev drenaie ob ka
pelici in ureditev prostora za zame 

grobove,« so nasteli na Dbeini Tmo
vska vas. Dela bo za 130.814 evrov 
z DDV opravilo ptujsko podjetje Gp 
Project Ing. Zupan obcine Tmovska 
vas Alojz Benko je povedal, da se je 
na razpis prijavilo sarno to podjetje: 
"Ce bi to delali pred petimi leti, bi 
bila vrednost projekta gotovo ne
koliko n;zja, vsaj za 10 %, takrat bi 

se tudi prijavilo vec podjetij. Zdaj je 
z gradbenimi podjetji problem, saj 
je dela ogromno - deloma morda 
tudi madi bliiajocih se lokalnih vo
litev.« 

Pojasnil je, da bode letos posto
rili Ie najnujnejsa dela, nadaljevali 
bode prihodnje leta: "Pripravili smo 
projekt za eelostno ureditev poke-

T mouski obCinski svet je nedavno sprejel nou odIok 0 pokopaliSkem redu v obiSne Po nouem je uporaba mriiSke 
veliee oboe,na; pokojnika ni vee dovoljeno imeti dania. 

palisca, izvajamo ga po fazah. Ko 
smo zgradili mrliSko vezieo, smo 
uredili tudi okolico, kasneje smo 
zgradili parkiri!Ca itd. Vse skupaj si
eer ni bilo v strasno slabem stanju, 
vendar ni imelo nobenega pravega 
videza oz. ni bilo zakljucena eelota.« 
Betonske temelje za ograjo so ie 
postavili, v teh dneh bode namestili 
se kovano ograjo, je dejal Benko: 
)Pred let; smo odstranili stiri, pet 
metrov visoke ciprese in uredili za
casno ograjo, da vsaj divjad ni mog
la na pokopalisce. Zdaj je bila ograja 
res ie v slabem stanju, vhodnih vrat 
sploh ni bilo.« Po poteh bode po
loiili protizdrsni tlakovee, ki ga bo 
pozimi mogoce tudi posoliti in tako 
prepreCiti nezgode. 

Obnova pokopalgca bo prinesla 
tudi novosti. )N zadnjem obdobju 
je vse manj klasienih in vse vee iar
nih pogrebov; pri obcanih se je zato 
pojavilo povprasevanje po iamih 
grobovih in nisah v zamem zidu. 
letos bomo namestili 19 okvi~ev za 
iarne grobove ter pripravili temelje 
za iami zid in prostor za raztros pe
pela,« je napovedal tmovski iupan. 
Prihodnje leta naj bi postavili iarni 
zid inuredili se preostali del ograje 
pokopaliSCa. 

Eva "fi/osic 

MajSperk. V Sportnem parku nastaja sankaliScl 

Pomodernem 
sankaliscu ze to zimo 
Po koneanih delih v Sportnem paru v MajSperku je tam OSi 

veiJi kup zem!ie. Ker ga ne potrebujejo vee, bodo ta kup SPI 
menili v sankaliSee za otroke. Najmlajsi se bodo po njem lah 
spUSitili ze ob pm posi!iki mega, ker pa vseh igral ne bo mol 
postaviti pred zimo, bodo idejo nadgradili tudi drugo leto. 

Pri delu pomoinega nogometnega igri!Ca v sklopu Sportnega parka' 
sperk je ostala velika kolicina zemlje. Vodstvo obcine se je odlocilo, da b, 
material izkoriscen. Ie v tern meseeu bode tako zaceli manjsa dela in p 
prvim snegom bo kup primeren za sankanje. )Sola in vrtee sta blizu, to 
odlicna zimska popestritev za otroke,« pravi iupanja Darinka Fakin. V pn 
cunu je ostalo se nekaj denarja. Za investicijo bo obcina letos namenila pril 
no 5.000 evrov. )Naredili bomo potke, igrala, pray poseben roy, toboga 
dodatke za plezanje,« pravi iupanja. )N meseeu dni je treba izvesti vsa d 
kasneje bo ie prepozno. Ker pa vsega ne bo moino dokoncati letos, be 
sankalisce drugo lete nadgradili,{{ se razlaga Fakinova. 

Fotografija je simboliCna. 


