
IUOI na InrraStrUKtUmem mlnlstr
stvu. A vsaj pred jesenjo dovoljenja 
ni prieakovati. 

Trenutno poteka dodatna keinij
ska analiza 36 vzoreev zemljine, ki 
jo je zahtevalARSO (eeprav je bila 
ze predhodno opravljena analiza, 
ki ni pokazala odstopanj). Vred
nost te raziskave je 250.000 evrov. 
»Raeunamo, da bodo maja znani 

pfoga reKonstruiralii iz Ljutiljane 
in Maribora proti Pragerskemu, 
na Pragerskem pa bo torej ostal 
neurejen del?!« Ta neurejenost pa 
predstavlja • nepremostljivo ovi
ro tudi v . tovomem zelezniskem 
prometu. Namrec modemizirani 
zelezniski odseki premorejo vee
jo osno obremenitev, Pragersko 
teh obremenitev se ne premore, 

6kOljevarstveno d6Voljenie, dii ne 
bo ogrozena izvedba projekta ter 
izguba evropskih sredstev in da 
naj v dovoljenju doloei zahteve in 
pogoje gradnje. »Mi pa bomo bud
no paz iii, da bodo te izpolnjene. 
Ob tem zahtevamo, da se ARSO 
do nasih zahtev opredeli v roku 15 
dni.« 

Mojca Vtic 

Tmovska vas • Kadrovske menjave V obCinski upravi 

pOI leta vse test/o. Ker nt vlaae In 

ni sogovomikov, tudi danes ne 
vidim druge izbire. Ta trenutek 
se je treba aktivirati in pritisniti 
na driavo z nepokorsano. Bojim 
se, da tekoa posli vlade ne bode 
prinesli nil dobrega. Driavi oatno 
ni v interesu, da se projekt na 
Pragerskem izvede.« 

Markovcani speljali pravnico Tmovcanom 
Ker so na obCini ie lani ostali brez pravnice, so letos objavili razpis za zapolnitev delovnega mesta, na katerega se je 
prijavilo 19 kandidatov. 

Valerija Horvat Majeen je namrec 
kot pravnica na obeini Tmovska 
vas delala preko Skupne obcinske 
uprave obein Spodnjega Podravja, 
in sicer za polovieo delovnega easa. 
»Za drugo polovieo je bila angazi
rana v obcini Markovci, kjer pa so 
ji sredi lanskega leta ponudili polno 
zaposlitev s stimulativno pIa co, ki je 
mi ne bi zmogli, zato smo zal ostali 
brez nje,« je pojasnil tmovski zupan 
A10jz Benko. 

»Do zdaj nam je s sodelavd v 
upravi nekako uspelo 'pokriti' dele 
pravnika, kerpa bomo v kratkem 
ostali se brez Irene Polic, ki pokriva 
gospodarske jayne sluzbe, saj odha
ja v pokoj, moramo poiskati novega V tmovskl o~nski upravi bodo zaposlili novega pravnika. 

cloveka, ki bo prevzel pravne zade
ve in del komunalnih, ostale naloge 
pa bomo prerazporedili med druge 
delavke v obcinski upravi.« 

Odhod dveh zaposlenih v tako 
kratkem casu pomeni veliko spre
membo za dele majhne obcinske 
uprave, kot je tmovska, zato je zu
pan vesel, da je Policeva, ki pogoje 
za upokojitev izpolni ze prihodnji 
me sec, obljubila, da bo se nekaj 
casa ostala in pomagala uvesti no
vega delavea. Razpis za novo de
lovno mesto pravnika je namrec ze 
potekel, kot receno, se je prijavilo 
19 kandidatov, s katerimi pravkar 
opravljajo razgovore. 

so 

skupirii siwnismo kOt ciani, temvee z njo sodelujemo, 
praksi, pa bomo se videli,« Monika Horvat 

Destrnik • Razpisi za nove zaposlitve v reiy: 

Iscejo tri delavce 
ObCina Destrniltbo za nedolocen cas zaposlila I 
delavca, elektroinStalaterja in traktorista stro} 

Razpisane nove zaposlitve so v skladu s sprejeto obc 
djo delovnih mest, kot je povedal zupan Franc PukSic, I 
ee, ki bodo delali v prostorih rezijskega obrata na DrstE 
na terenu po obcini Destmik . 
. Od bodoeega komunalnega delavea prieakujejo ni: 

obrazbo, nied drugim pa bo zadolzen za vzdrZevar 
objektov, javnih eest in povrsin ter za CiScenje snega in 
troinstalaterja je zahtevana srednja ~ola, skrbel pa bo 2 

vzdrZevalna dela, za polaganje kablov, montiranje stroj 
Poleg vozniskega izpita za traktor srednjesolsko izot 
jejo tudi od traktorista strojnika, njegove naloge pa bl 
trakto~ev in drugih kmetijskih strojev, njihovo vzdrZev 
kosnja trave in pluzenje snega. »Upam, da se bode kane 
vse tri razpise in da bomO za delovna mesta, ki so na , 
primeme delavee,« je dejal zupan Puksic. SO . 


