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g'a dobiCka, kar je pO za zdaj razpolozgivilz podatkih 
I odstotkov vee kot leta 2018. 5 tem je regija dosegla 
rezultat v zadnjem desetlegu in se uvrstila na peto 
d vsemi v Slovenij~ se vedno pa zaostaja za povpre
lodani vrednosti na zaposlenega. 

>vedala vodja mariborske izpostave Ajpesa Vesna Zupanie, 
at v statistiko zajetih 8397 poslovno aktivnih gospodarskih 
je skoraj sto vec kot leto prej in predstavlja 12,5 % vseh v 
13,7 % vseh zaposlenih. 
so lani zaposlovala 71.201 Ijudi oziroma 3920 vee kot leta 
rila so dobrih 9,79 milijarde evrov prihodkov, kar je za stiri 
ec kot v letu 2018. Obseg ustva~enih prihodkov na tujih tr
I zdaj zbranih podatkih znasal4, 16 milijarde evrov oziroma 
leta prej. 
Irske druzbe v regiji so ustvarile za desetino vee neto dod a
,ti,ki je znasala 36.281 evrov na zaposlenega. Po besedah 
!Ika za statistiko in informiranje na obmocnem Ajpesu v 
ndreje Terbuc Munda se je sicer dvignila za 5tiri odstotke, a 
ezno predelovalne industrije se vedno opazno zaostaja za 
ovprecjem, ki znasa 46.752 evrov. 

~na plata 1.564 evrov 
povedala, je povpreena plaea lani v regiji znasala 1564 evrov 
!vrov visja od tiste v letu pred tem, vendar 5e vedno place 
loeju za 150 evrov zaostajajo za slovenskim povprecjem. 
e skupaj skoraj 373 milijonov evrov cistega dobicka v minu
azovalo 5932 druzb, kar predstavlja dobri dYe tretjini vseh, 
I je leto zakljucilo 2185 druzb v skupnem znesku nekaj vee 
Inov evrov.lzguba se je glede na leta 2018 obeutno znizala, 
rej presegla sto milijonov evrov. 
,povedala Zupanieeva, je bilo lani med poslovno aktivnimi 
regiji 34 velikih druzb, pri cemer jih je 27 ustvarilo skoraj po
izvoznih prihodkov. Ob teh je bilo lani v regiji 146 srednjih, 
I in 7106, mikro druzb. Najveeje so zaposlovale priblizno ce
delavcev. 
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" Izvajalcu smo naroeili, da nas
talo stanje sanira. Del se ni povsem 
koncal, a potekajo. Na novo bode 
zalili fuge. Redno opravljamo ogle
de, precej kamna oziroma plose 
je bilo treba pocistiti. Zadovoljni 
bi bili, ee tega ne bi bilo treba po
eeti, vendar sedaj je, kar je. Je pa 
to izvajalec opravil na lastne stro
ske, kot reklamacijo na opravljeno 
delo," je sanacijo komentiral Alen 
Hcidnik, direkt<?r podjetja Javne 
sluzbe Ptuj. Pray to podjetje je 
bilo izbrano ' za sanacijo pes mo- Zadnje tedne je bilo uloZenegQ velika dela, Q je stQnje velika boljSe, kot je 
stu, a so za polaganje plose najeli bilo Se pm! mesecem dni 

Tmovska vas • Sofinanciranje malih cistilnih naprav 

Letos na voljo pet tisocakov 
Potem ko 50 svetniki potrdili pravilnik 0 dodeUevanju sredstev za gradnjo malih 
komunalnih Cistilnih naprav (MCN),je sel prvi razpis 050financiranju v objavo. 

Kot je povedal zupan obcine 
Trnovska vas Alojz Benko, so v 
proracunu za zacetek v ta namen 
rezervirali 5000 evrov, kar v, praksi 
pomeni, da bo obeina delei inve
sticije MCN povrnila petim obca
nom. Iz razpisne dokumentacije 
je namrec razvidno, da visina so
financiranja znasa 1000 evrov, de
nar pa se upravieencem dodeli po 
vrstnem redu prispelih popolnih 
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podizvajalca, podjetje Hermes, ki 
je dela konealo septembra lani. Ze 
letos spomladi pa je postalo jasno, 
da dela niso izvedli optimalno. (e
lotna investicija, z nabavo plose, 
je bila vredna 82.500 evrov. Potek 
del zdaj nadzira tudi ptujska obci
na, ki je bila naroenik lanskoletne 
sanacije in je zanjo zagotovila vee 
kot polovico sredstev. Zdaj so v 
sklopu tega naroeili se sanacija sto
pnisea, ki vodi z mostu. Tudi to naj 
bi bilo urejeno v naslednjih dneh, 
najpozneje do konca tega meseca. 

Dienana Kmetec 

vlog, in sicer do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do konca le
tosnjega avgusta. Na svoj racun bo 
torej po tisocaka prejelo prvih pet 
prijavljenih fizicnih oseb in lastni
kov individualnih stanovanjskih 
stavb z veljavnim gradbenim do
voljenjem in dokazilom 0 vgradnji 
MeN. 

Nakup in vgradnjo male komu
nalne cistilne naprave do velikosti 
50 populacijskih ekvivalentov obci
na sofinancira na poselitvenih ob
mocjih, kjer ni moznosti priklopa 
na javno kanalizacijsko omrezje, 
saj gradnja hisnega prikljucka za
radi prevelike oddaljenosti od ob
stojecega javnega kanalizacijskega 
omrezja ali razprsenosti poselitve 
ni ekonomsko upravicena. 
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