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tudi sredstva. Odlocitev, da se pris
topi k pripravi taksnega odloka, je 
ze sprejeta," je pojasnila zupanja 
MO Ptuj Nuska Gajsek. Ob tem 
dodaja, da taksnih subvencij nima 
urejenih veliko. obcin, v glavnem 
gre za manjse obcine. Za mestne 
obeine namrec uvedba taksne sub- Po osnutku odloka hi kat mlade doloali osebe, ki niso stare vee kat 34 let, za mlade druZine pa druZine z vsaj enim 
vencije predstavlja vecji izpad pri- otrokom, v kateri nobeden od starSev ni star vee kat 34 let, ne glede na starost otrok. 

Za subvencije bi hilo pO ocenah 
potrebnih 82.500 evrov 

Predlog odloka naj bi bil sprejet v roku nekaj meseeev, kaT pomeni, 
da bi v veijavo stopil se letos. Za posledieo pa bo imel izpad prihodkov 
iz proraruna. Okvirna oeena finanenih posledie za prorarun MO Ptuj 
je pripravijena. Skupni znesek odmerjenih komunalnih prispevkov 
v letu 2018 je znaSal329.720 evrov. "Ob predpostavki, da bi Slo pri 
polovid takSnih gradenj za mlade ali mlade druiine, bi znesek 
komunalnih prispevkov mladih ali mladih druiin znaSal pribliZno 
165.000 evrov. ob 50 % oprostitvi bi viSina potrebnih sredstev 
za subvendoniranje znaSala okvirno 82.500 evrov za posamezno 
prorarunsko leto," izhaja iz osnutka Odloka 0 subvendoniranju 
komunalnega prispevka za mlade in mlade druiine v MO Ptuj. 

hodkov v proracunu kot za manjse, 
ki imajo relativno nizke komunalne 
prispevke, pa tudi njihovo stevilo je 
manjse. 

Po osnutku odloka bi kot mlade 
dolocili osebe, ki niso stare vee kot 
34 let, za mlade druzine pa druzine 
z vsaj enim otrokom, v kateri no
beden od starsev ni star vec kot 34 
let, ne glede na starost otrok. 

Trenutno predlagana viSina sub
vencije znasa 40 % od odme~enega 
komunalnega prispevka za mlade 
ter 50 % za mlade druzine. Ali bo 
tudi obveljal tak predlog, bodo 
svetniki odloeali pri sprejemanju 
predloga. S pripravljenim osnut
kom so brez pomislekov soglasali. 

Tmovska vas, Destrnik • Kateri obcini bo uspelo prvi 

Predlagana pa je tudi omejitev vi
sine subvencije navzgor, na 5.000 

evrov. "Omejitev je bila doloeena 
na podlagi vzorcnega izraeuna ko
munalnega prispevka za povpree
no velik stanovanjski objekt (180 

m') na povpreeno veliki parceli 
(800 m'), na lokaciji izven Ptuja s 
kanalizacijo, ki bi znasal nekaj manj 
kot 10.000 evrov," je navedeno v 
osnutku. 

Dienana Kmetec 

ne bode uporabljala postajalisca: TrZnica, TIC Ptuj in 0'$ Olge Meglie. 
Siomskova ulica bo predvidoma zaprta stiri mesece. A se cas za

pore zaradi arheoloskih raziskav lahko se spremeni. Po doslej znanih 
zgodovinskih podatkih bi namrec lahko bila Siomskova ulica bogata 
z arheoloskimi ostalinami. (MZ) 

Zetale • Kar 16 prijav za delovno mesto 

Na celu obcinske uprave 
Simona Bauman 
Za javni natecaj za zasedbo uradnis"kega delovnega mesta na 
poloiaju direktolja obCinske up rave, ki so ga v zacetku febru
alja objavili na obCini Zetale,je bilo zanimanje izjemno. 

Zupan obcine Zetale Anton Butolen je povedal, da so prejeli kar 16 
prijav na razpis:»Stirje kandidati niso izpolnjevali razpisnih pogojev, 
v glavnem glede delovne dobe. Med preostalimi 12 kandidati jih ima 
zaradi dolgoletnega dela na obcinah sest izrazito prednost, teh sest 
sem ze povabil na razgovore.« Z izbranim kandidatom bode na obeini 
delovno razmerje sklenili za polni delovni cas, za dolocen cas petih let. 

Postopek bo sicer tekel se nekaj casa, zato je zupan medtem za 
vrsilko dolznosti direktorja obcinske uprave za dobo treh mesecev 
imenoval Simono Bauman. Nekdanja direktorica uprave Obeine Kun
gota je s prvim dnem tega meseca dele ze zacela. (EM) 

V Trnovski vasi nasH lokacijo za bencinsko crpalko 

na hrvasko morje vozijo turisti. Ker 
pa obstajajo interesi za gradnjo 
bentinskih servisov tudi v drugih 
obeinah, v tem trenutku je menda 
najbolj aktualna na Destrniku, je 
moznih vec scenarijev: da se ures
nieijo nase zelje in zgradimo erpal
ko v Trnovski vasi, da jo postavijo 
na Destmiku, lahko pa se zgodi, da 
je ne bo ne tu ne tam,« je se dejal 
Benko. 

Ce se bo potendalni investitor strinjal, da bendnski servis umesti na prostor iz srediSca Tmovske vasi proti Ptuju, na levi strani pri odcepu za 
Vitomarce, bi lahko projekt realizirali v petih letih. 

Da si v Tmovski vasi zelijo ben
cinski servis, saj je sedaj do prve 
crpalke dalec, smo ze pisali, vendar 
takrat obeina se ni nasla primeme 
lokacije zanjo. V zadnjem mesecu 
so potekali intenzivni pogovori 
in iskanje prostora, v katerega bi 
umestili bencinski servis. Kot kaze, 
so bili uspesni, saj so prostor nasli. 

»Mislim, da imam,o slednjic 
dobro lokacijo, in sicer iz sredisca 
Tmovske vasi proti Ptuju, na levi 
strani pri odcepu za Vitomarce, 
nekako nasproti bara Cacao Tako 
bi lahko crpalko uporabljali vozniki 
na regionalni cesti Ptuj-Lenart, ka
kor tudi tisti, ki se peljejo proti ali iz 
smeri Vitomarcev, ter seveda nasi 
kmetje za svoje trakto~e in stroje,« 
je povedal zupan Alojz Benko. 

Kot je znano, je ideja za gradnjo 
bencinskega servisa ze stara, ven
dar doslej niso imeli sreee s primer-

no lokacijo, niso pa ga hoteli posta
viti v samem srediscu Tmovske 
vasi. 

Zasebni investitor, ki se je ze 
pr~d casom zanimal za gradnjo ser
visa, naj bi bil se zmeraj zaintere
siran za nalozbo, vendar zaenkrat 
ostaja neznan, pray tako ostaja 
skrivnost, s katerim naftnim trgov
cem nacrtuje pod pis pogodbe. 

»Z zagotovitvijo ustrezne loka
cije in dogovorom z investitorjem, 
ce bo slednji tudi dejansko stopil v 
naso zgodbo, smo sele na zacetku 
poti, ki bo do odprtja bencinske 
crpalke trajala priblizno pet let. 
Vemo, da se manjsi bencinski ser
visi pogosto komaj prebijajo skozi 
stroske, vendar smo optimisticni 
in prepricani, da bi crpalka na tej 
relaciji dobro poslovala, saj je ces
ta zelo obremenjena, se posebej Na lokaciji nasproti bara Cafu wen naselja Tnwvska vas bo morda stala bencinska crpalka. Tnwvski Zupan 
v poletnih mesecih, ko se tu skozi Alojz Benko je prepriCan, da hi crpalka na tej relaciji dobro poslovala, saj je cesta zelo obremenjena. 

v 

Na obcini Destrnik so v casu prej
snjega zupanovanja Franca PukSica 
bencinski servis naertovali znotraj 
poslovne cone Janezovski Vrh, 
vendar je Vladimir Vindis, ki je Puk
sica nasledil na zupanskem stolCku, 
ustavil oziroma umaknil nadaljeva
nje projekta. Potem ko je obcinske 
vajeti ponovno vzel v svoje roke, 
Franc Puksic spet nacrtuje gradnjo 
poslovne cone. »Velika skoda je, da 
so stvari zastale za vec let in smo 
spet na zacetku. Poslovna cona 
bo, vendar moramo zdaj vse sku
paj najprej prostorsko opredeliti, 
za kar racunamo, da bo trajalo dYe 
leti, potem bomo vide Ii, ali je ben
cinska crpalka se realna. V obeh 
obcinah, Destmiku in Trnovski vasi, 
je gotovo ne bo, saj se investito~u 
financno ne bi izslo. Bomo videli.« 
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pac pa Ie driavnim izbrancem. 
Le kaj bomo storili s prvim ti
rom? Ga spremenili v turisticno 

Sudoku • Sudoku 
Izpolnite prazne kvadratke 5 stevilkami od 1 do 9. Pazite: vsa 

stevilka se lahko v isti vodoravni alj navpicni vrstici ter v iste 
manjsem kvadratu pojavi Ie enkrat. 
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TednikoWJ nagradna razreza. 


