
Stajerski TEDNIK 

• ObCina na pomoc mladim 

slej prodalitri parcele 
nepozidane stavbne parcele pri Vinski kleti v OnnoZu ad 

20, ki jih tamkajSnja obCina ponuja mladim in mla
druiinam pri rdevanju prvega stanovanjskega proble
po zniZani ceni., so ie do bile nove lastnike. Se nekaj inte

pa se v tem trenutku zanima za nakup nekaterih 
zemgiSc. 

nepozidana stavbne parcele ponuja po ceni 30 evrov za kva
meter. 

v ormoski obcini se podobno kot v nekaterih dnigih krajih soo-
5 problematiko izseljevanja mladih. Da bi mlade zadrZali ter priva-

tudi mlade od drugod in jih spodbudili h gradnji,ne stojijo krizem 
Poleg ze obstojeeega ukrepa 0 subvencioniranju komunalnega 

za mlade in mlade druzine obeina pri resevanju prvega sta
lv~nid{'!ga problema ponuja mladim obeinska nepozidana stavbna 

po znizani cenL Tako so ponudili prvi sklop zemljiSc pri vin-
kleti. Gre za 19 zemljise razlienih velikosti, od 620 do najvee slabih 

kvadratnih metrov, hkrati pa so ponujali se eno manj'so parcelo 
okoli 550 kvadratnih metrov preko neposredne pogodbe, 

)e bila ocenjena vrednost nepremienine pod 20.000 evrov. Za vse 
je najnizja ponudbena cena postavljena pri 30 evrih za kvadra

meter (brez DDV), edina merilo za izbor pa je bila najboljsa ponu-

iztrZiia 70.000 evrov 
je povedala direktorica obeinske uprave Milena Debeljak, je bil 
za prvie dober. Ceprav se je rok za-oddajo ponudb sicer ze iz
jih se vedno zbirajo, saj Ijudje se kar klieejo in izkazujejo interes 

nakupu parcel. »Doslej so sklenili pogodbe za nakup treh parcel 
bovrsinami 546, 826 in 977 kvadratnihmetrov), ki so bile prodane 
izhodiseni cenL Kot reeeno, pa preostale parcele prodajamo se 

Te bode na voljo tako dolgo, dokler ne bode prodane. Veseli 
da se je pokazalo zanimanje. Ljudje se kar klieejo in povprasu
prihajajo pa tako iz domace kakor tudi iz drugih obein. Nas cilj 
mladim zagotovimo ugodne pogoje, da bode v nasi obeini os-

ali se vanjo preselili,« je pojasnila direktorica, ki ocenjuje, da gre 
Ivct>bkor dobrodosel ukrep pri resevanju prvega stanovanjskega 

mladih. 
parcele bo obeina letos na svoje stroske tudi komunalno opre

tako da bode mladi, takoj ko bode pridobili gradbeno dovolje-
lahko sli v gradnjo,« je se 'dodala. 
prodaneparcele je obeina iztrZiia skupno 70.400 evrov. Izkupi-

od vseh prodanih parcel pa nameravajo (tudi v prihodnje) name
nakup novih nepozidanih stavbnih parcel in njihovo komunalno 
, I:~n;,., ki jih bode nat<? po znizani ceni zopet ponujali mladim. 

Monika HOIVat 

• Zupan ne bo poslanec 

bljubo je treba drZati 
Dangel Vrbnjakse je odpovedal poslanski {unkciji in 
odloCil, da ostaja na celq. obCine. 

tem, ko je vlada pred kratkim poslanca SDS Franca Breznika iz 
pri Cerkvenjaku imenovala za drZavnega sekretarja na mi

za notranje zadeve, ki tako ne more vee zasedati poslanske-
stolCka, so slednjega med 

ponudili tudi ormoskemu 
Oanijelu Vrbnjaku. Toda 

je moznost, da prevzame 
mandat, zavmil, saj kot 

je njegova prioriteta 
vodenje obeine. »Ko sem 

za zupana, sem Ijudem 
da bom v primeru, ee se 

udi moznost za poslanca, ostal 
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Tmovska vas • Obcinski proraeun V drugo sprejet brez pripomb 
;,.I ,-'\.. 

Svetniki odlocali zmaskami na obrazih 
Zadnja seja trnovskega obCinskega svetaje potekala povsem drugace kot obicajno: V veenainenski dvo
rani namesto v obCinski sejni sobi, svetniki pa so sedeli dalec narazen in z zaSCitnimi maskami na obra
zu. Cas trajanja: rekordno kratek. 

Konec marca se je namrec iz
tekel rok za sprejetje letosnjega 
proraeuna, zato je obeini Tmovska 
vas grozilo zaeasno financiranje po 
dvanajstinah. Oa bi se temu izogni
Ii, je bil zupan Alojz Benko primo
ran sklicati proracunsko sejo, in 
to kljub epidemiji novega korona
virusa in omejitvi druzenja. »Tre
ba se je bilo odloeiti, ali tvegati in 
sklicati sejo z doslednim uposteva
njem vseh vamostnih in zaseitnih 
ukrepov ali pa obeino prepustiti 
zaeasnemu financiranju br.ez vseh 
investicij. Ker po poslovniku prO
raeuna ne moremo sprejemati na 
dopisni seji, sem se odloeil, da se 
sestanemo.« 

Foto: so 

Prvi osnutek padel ProroCunska seja je v nenaoodnih CasIh twli potekala nenavadno: svetniki so sedeli doJd narozen in z moskomi 
naobrazih. 

Spomnimo, da so tmovski 
svetniki na januarski seji zgolj protestno zapustil zupan, torej je 
prisluhnili predstavitvi proraeuna proraeun padel, ne da bi svetniki 
oziroma naertu razvojnih progra- 0 njem sploh razpravljalL Benka je 
moy, na februarski, kjer naj bi ga razjezil dopis svetnika Andreja Ar-
potrdili ali ovrgli, pa te moznosti nuge, v katerem mu je oeital, da je 
sploh niso imeli, saj je takrat sejo proraeun pripravljen brez pravne 

Marsikatera investicija ostala 
pred vrati 

V obani Tmovska vas &odo v letoSnjem proraeunu 30.000 
evrov lastnih sredstev namenili za izgradnjo 410.000 evrov 
wedne kolesarske povezave GoCova-BiS, zagotovili pa so tudi 
9.500 evrov za izgradnjo kolesarke Tmovska vas-Drbetinci, ki 
je sicer ocenjena na 2,1 milijona evrov. Izgradnja kanalizacije 
s Cistilno napravo v BiSu bo stala 12.000 evrov. 7.000 evrov 
bodo investirali v prometno signalizacijo na obCinskih cestah, 
10.000 pa za javno razsvetljavo. Rekonstrukcija ceste LOOc
Potrc-kapela bo stala 22.500 evrov, modernizacijo ce5tnih od
stkov AmuS-Pesjak in Sirovnik pa bo sofinancirala driava, in 
sicer je vrednost prve investicije 64.000 evrov, od tega bo ob
ana prispevala 14.000 evrov, vrednost druge pa 33.900 evrov, 
od katerih obanski delez znaSa slabih 9.000 evrov. 

Kar nekaj nujnih investicij, kot denimo obnova Simonice
ve domaCije, obanskega kultumega spomenika, dograditev 
gasilskega doma BiSali izgradnja igriSCa v Tmovski vasi,je 
ostalo pred wati letoSnjega proraeuna in se selijo v leto 2021. 

Sp. Podravje • V DZ se ena poslanka 

podlage in da svetnike napeljuje h 
krsenju zakonskih predpisov, kar 
je zupan odloeno zavmil. Amugo 
pa je v osnutku proraeuna oziroma 
naertu razvojnih programov (NRP) 
zmotilo, da so bili v njem stevilni 
projekti navedeni brez investicij
ske dokumentacije oziroma tako 
imenovanih diipov, ki so pogoj za 
umestitev projektov v proracun. 
Zato je hotel predlagati, da bi se 
letos posvetili pripravi dokumen
tacije za zelene projekte, investicij 
pa bi se lotili sele prihodnje leto, 
kar pomeni, da ' Ietos tudi ne bi 
bilo treba najeti kredita, vendar, 
kot reeeno, ni dobil moznosti za 
razpravo, saj se je po njegovem 
dopisu zupan ze odloeil pripraviti 
novi osnutek proraeuna, ki bo »po
polnoma v zakonskih mejahi nada
Ijevali bomo torej, ko bomo imeli 
pripravljene vse diipe, da bo vse po 
pravilih, bomo pa videli, kako dalee 
bomo tako prisli«. 

Cim prej zeleli domov 
o novem osnutku proracuna so 

svetniki nato razpravljali v zaeetku 
marca, ko jim je zupan v potrditev 

Rekordnih sedem poslancev 

predlozil tri investicijske dokumen
te, in sicer za rekonstrukcijo in 
modemizacijo cestnih odsekov Lo
eie-Potre-kapela, Amus-Pesjak in 
Sirovnik. Svetnico Andrejo Krajnc 
je takrat zanimalo, na osnovi eesa 
so se v proraeun uvrstili ti projekti 
in ne kateri drugi iz prvega osnut
ka, kjer je bilo predvidenih veliko 
vee investicij, Benko pa je pojasnil, 
da je zgolj obdrZal prvotni vrstni 
red nabora projektov, po/eg tega 
je izhajal tudi iz visine investicijske 
vrednosti posameznega projekta. 

Predlagani proraeun se je nato 
prebil se skozi javno razpravo, zato 
na zadnji seji ni bilo prieakovati pri
pombo In jih tudi res ni bilo, saj so 
svetniki najpomembnejsi finane
ni akt obeine v vgini 1,4 milijona 
evrov soglasno potrdilL Ceprav jih 
je zupan seznanil, da je drZava rok 
za sprejetje zakljuenega raeuna za 
leto 2019 podaljsala, in predlagal, 
da ga obravnavajo po koncu epi
demije, so se ga svetniki odloeili 
kar potrditi. Gotovo tudi v zelji, da 
se lahko eini prej vrnejo v vamo za
vetje svojih domov. 

SenkaDreu 

Vse kate na to, da bo ptujsko-ormoSko obmoCje V driavnem zboru dobilo se en glas v driavnem zboru. V pos~ 
lanske klopi bo predvidoma sedla Ptujcanka NuSa Ferenac (SDS). Tako Stevilene zastopanosti predstavnikov v 
driavnem zboru ptujsko-ormoSko obmOCje se ni imelo. 

Fereneieeva bo nadomestila do
sedanjega poslanca Francija Bre
znika iz Siovenskih gorie, ki ga je 
vlada posta vila za drZavnega sekre
tarja na ministrstvo za notranje za
deve. Pred Nuso Fereneie bi v pos
lanske klopi sicer lahko sedla njena 
strankarska kolega, zupana obein 
Lendava in Ormoz, Janez Magyar 
ter Danijel Vrbnjak. Oba sta zupana 
prvi mandat, odloeila sta se, da se 
poslanskemu sedezu odreceta in 
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pa ji ni tuj. V man datu 2014-2018 je 
sedela v svetu obeine Kidrieevo, v 
sedanjem mandatu je Clanka ptu
jskega mestnega sveta. V drZav
nem zboru se bo pridruzila sesterici 
poslancev ptujsko-ormoskega ob
moeja. Suzana Lep Simenko, Jozef 
Lenart in Nusa Fereneie so (bodo) , 
Ciani poslanske skupine 50S, Mojea 
Znidarie je Clanica poslanske skupi
ne SMC, Bostjan Korazija pripada 
Levici, Jani Ivanusa Jelineieevi SNS 
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