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Ired. Brez plaCila najemnine 

bulanta ne bo 
cala najemnine 
a iupanja Darja Vudler je izdala sklep, 5 katerim 
1 najemnine oprostila obCinskega koncesionarja za 
'eno storitev. 

mta druzinske medicine ima svoje prostore v pritlicju obcin
e v Vitomarcih, v casu od 1. aprila pa do 31. maja, torej dva 
la bo po zupanjinem sklepu oproscena placila najemnine. 
nano, osnovno zdravstveno dejavnost v obcini Sveti Andraz 
leesijska Ambularita druzinske medicine Trnovska vas-Vito-' 
~vnika Tomaza Sehaubaeha, ki si dele s pacienti v dveh loce
lantah - v Vitomarcih in Trnovski vasi - deli z zdravnieo Ines 
I casu epidemije novega koronavirusa je vitomarska ambu
rta, za nujne prim ere pa sta zdravnika do prekliea na voljo 
okaciji v Trnovski vasi. SD 

Prostovogci delili pakete 

krbeli za najsibkejse 
orvomajskimi prazniki so V Zavreu prostovogci Rde
fu Zavrc delili pakete pomOCi. 

dveh urah so razdelili kar 80 paketov, nekatere pa so kraja
dostavili na dom. "Zal so med prejemniki tudi taki, ki nimajo 
, da bi paket sami prisli iskat ali da bi to storil kdo namesto 
<ih primerih poskrbimo za dostavo," je povedal predsednik 
~ RK Stanko Ivancic in se dodal, daso prostovoljci pri razde-
1 dostavi ustrezno zasciteni. KG 

'avje Stajerski 11 

Tmov~ka vas • Pod ruSilnimi stroji padla prva vasKa trgovina 

Posta se seli na Kirnovo domacijo 
Stanovald srediSca Tmovske vasi SO V petek zjutraj radovedno prihajali iz svojih hiS, da bi se prepricali, 
kaj povzroca takSen hrup in oblake dima. Imeli so kaj videti, kajti pred njihovimi oemije zacela izginjati 
Kimova domaCija. 

Kot smo ze porocali, je obcini 
lani. spomladi po dolgotrajnih po
gajanjih od ' dotedanjega lastnika 
uspelo odkupiti stavbo, ki je zaradi 
dotrajanosti ze daj casa kazila ob
cinsko sredisce. Vlanskem prora
cunu so denar za kupnino v visini 
dobrih 80 tisoc evrciv zagotovili 
5 prerazporeditvijosredstev. Ze 
takrat je bilo predlogov, kaj storiti 
z nepremicnino, veliko, od gradnje 
vecnamenskega prostora za dru
zenje do selitve zupnisca in uredi
tve parkovne povrsine, vodstvo 
obcine pa se je za nakup odlocilo 
predvsem zaradi pomembnosti 
lokacije v sam em srediscu naselja. 
Spomnimo, da je imela Kirnova do
macija za prebivaice Trnovske vasi 
v preteklosti pomembno vlogo, saj 
je bila v njej nekaj let prva vaska 
trgovina. Gre za zemljisce v veli' 
kosti slabih dva tisoc kvadratnih 
metrov, hisa iz leta 1885 je bila raz
deljena na stanovanjski in poslovni 
del, vse do rusitve pa je dolga leta 
samevala in propadala. 

»Za mnenje 0 stanju o,bjekta 
smo vprasali vee strokovnjakov, 
vsi so si bili edini, da je najbolj re
alna rusitev; saj je prevec dotrajan, 
da bi se bil primeren za obnovo, 
zato smo v proracunu tudi pred
videli 10.000 evrov za stroske ru
senja,« pravi trnovski zupan Alojz 
Benko. »Kot veste, Posta Siove
nije ze dalj easa potrebuje vecje 
prostore za svojo poslovalnico v 
Trnovski vasi, saj siritev sedanje 
postne stavbe nasproti Kirnove 
domacije ni mozna. Zato se je 
gradnja nove poste na Kirnovi do
maciji ponudila tako rekoc sama 
od sebe, po raziskavi trga in raz
polozljivih rnoznosti pa so se na 
Posti Siovenije slednjic odloeili, da 
je tudi zanje najprimernejsa. To to-

--'---Na mestu nekdanje proe ~aSke trgovine bo zrasla nova posta. 

rej pomeni, da se tja zagotovo seli 
posta.« 

Trnovska poslovalnica Poste 
Siovenije namrec potrebuje vee
je prostore tudi zato, ker velja za 
»razdelilno« posto, saj v njej zjutraj 
razdelijo posto za tri obcine: poleg 
Tmovske vasi ~e za obcini Sveti 
Andraz v Siovenskih gorieah in De
stmik, ki so nekoc tvorile skupno 
obcino. 

Menjava z zupniScem 
se opcija 

A do takrat bo treba se marsikaj 
postoriti. »Najprej bomo stavbo 
porusili in zemljisce oeistili, potem 
bomo narocili geodetske posnet
ke, nato pa se lotili idejnih nacrtov, 

ki jih bomo morali zaradi blizine 
eerkve, ki je kultumi spomenik, 
usk~aditi se z zavodom za varstvo 
kultume dediScine. Poleg nove 
poste bo ostalo se dovolj prostora 
tudi za kaj drugega, nicesar ne bi 
zelel konkretizirati, kerje sepreu
ranjeno, ostajamo pa odprti tako 
za pogovore z zupnikom za selitev 
zupnisca blize k eerkvi, morda za 
gradnjo kaksnega stan6vanja ... 
Zato zaenkrat se tudi ni jasno, 0 
kakSni novogradnji bo govora, ali 
o samostojnem objektu ali vecna
men ski stavbi,« dodaja Benko. 

Znano je, dase za menjavo zu
pnisca na drugi strani trga 5 Kimo
vo domacijo, ki stoji neposredno 
ob eerkvi, ze dolgo zanima doma
ci zupnik Franc Mlakar. Debata 0 

Foto:SD 

tem, kdo je za in kdo proti, je ob
cane oziroma farane eelo razde
lila na dva bregova, a. potencialni 
menjavi pa so ze veckrat govorili 
tudi na sejah obcinskega sveta. 
Na februarski izredni seji so tako 
svetniki s sestimi glasovi za in enim 
proti sklenili, da Kimove domacije 
ne bodozamenjali za zemljisee, ki 
je v lasti Rimskokatoliske eerkve 
in na katerem stoji zupnisce z go
spodarskim poslopjem, ta sklep pa 
znova potrdili se konee februarja 
na 12. seji, na kateri so se seznanili 
z novim dopisom zupnijskega ura
da sv. Bolfenka v Siovenskih gori
eah in predlogom menjave. A kljub 
temu, kot kaze, ta moznost se ni 
povsem izkljucena. 

SenkaDreu 

Bistrica • Pragercani v primeiu birokratov 

oboj drzavnih agency ob 89 milyonov vrednem projektu 
;a RS za okoije (ARSO) in Direkcija RS za infrastrukturQ (DRSI) se ze tri leta dajeta okrog (ne)izdaje okoijevarstvenega soglasja za ureditev in nadgradnjo zeleznis"ke
iSca Pragersko. ARSO je na svoji strani nedavno zapisa~ da ne podaijSuje postopka in ne ogroZa pridobivanja evropskih sredstev, DRSI trdi drugace. odhod zadnjega 
; evropskimi sredstvi pa se nezadrino bliZa. 

de na levo, sredinsko ali 
'Iado, izvedba projekta 
~rskem se vedno stoji v 
:ih pisarnah. Na DRSI 5 

:azejo na ARSO, tam vse 
nikajo in pravijo, da direk
>ddala vsebinsko popolne 
okoljevarstveno soglasje. 
mi, da se zmeraj ni ustre
.vnavala vseh segmentov 
<0, da bi ARSO lahko brez 
g<?~v~I, da zdravje in pre-

je agencija zahtevala dodatne ana
lize zeinljine in dopolnitev porocila 
o vplivih na okolje s podrobnejso 
oeena verjetnosti za nastanek ne
sree na obmocju zelezniskega vo
zlisca Pragersko. Ob tem ARSO ni 
pristal na predlog dkekcije, da bi 
bila analiza tal opravljena po prido
bljenem okoljevarstvenem soglas
ju. »TakSnih zahtev ni mogoce do
locati v okoljevarstvenem soglasju. 
Poznejsi odlocitvi - v fazi pridobi-

243.862 evrov. DRSI naj bi vlogo vlogo, bo sledila se javna razgrni
dopolnila dosredine maja. Ce bo tev projekta in pridobivanje mnenj 
takrat poslala vsebinsko popolno ministrstev in pristojnih organiza-
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cij. »Sele nato bo mogoce odlocati 
o morebitni sprejemljivosti posega 
vokolje,« so dejali na ARSO. 

Zacetek del konec 
decembra? 

Odstopanje od zastavljenih 
terminskih planov pa Z.e ogroza 
koriscenje dodeljenih evropskih 
sredstev v visin~ 40 milijonov evrov. 
V okviru projekta je ?e tudi pod
pisana pogodba za izvedbo del v 
vrednosti 63,2 milijona evrov, ki 
predvideva zacetek del do 30. ju
~ija I~g~. »Priz~~~mo si, ~. ~ 
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