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Trnovska vas • Prenova treh cestnih odsekov 

it. · v 
NeraZVOJnl. proracun 
V nam razvojnih programov letomjega proraeuna je ob
ana Trnovska vasumestila investidje v tri ceste v skupni 
vrednosti dobrih 120.000 evrov. 

Med njimi je z dobrimi 64.000 evri najvisje ovrednotena modemi
zacija 270metrov jayne poti Amus-Pesjak, ki je se v makadamskem 
stanju, poleg tega je ozka, zato so srecanja v,ozil otezena, pot pa je 
tudi obremenjena zaradi strojne mehanizacije. Zato jo bode asfaltira
Ii, razSirili na tri metre in izvedli odvodnjavanje 5 kanaletami. 50.00Q 
evrov oziroma 78 % projekta bo financiranega iz nepovratnih sredstev 
po ZFO, dobrih 14.000 evrov oziroma 22 % pa bode predstavljala kredi
tna sredstva po istem zakonu. Na podoben riacin bo financirana tudi 
modemizacija ceste ~irovnik v Trnovskem Vrhu; skupna vrednostzna
Sa 33.900 evrov, od tega bo nepovratnih sredstev skoraj 25.000, po
. vratnih pa nekaj manj kot 9.000 evrov. Tudi tapot je se makadamska 
in preozka, zato projekt prenove pray tako predvideva asfaltiranj€, 
siritev in odvodnjavanje. 

T movski htpan je v naCrt rozvojnih programov uvrstil sarno tri projek
te z ustrezno dokummtocijo. 

Sarno projekti z diipi 
Cesta Locic-Potrc-kapela je potrebna celovite rekonstrukcije, saj 

zaradi rednega poplavljanja propada. S prenovo bode uredili bankine 
in popravili odvodnjavanje, da bo cesta normalno prevozna tudi ob 
vecjih nalivih, ob katerih zdaj po njej ni mogoce peljati. Investicija je 
ocenjena na 22.500 evrov, ki jih bo iz proracuna v celoti zagotovila 
obcina Tmovska vas. 

Spomnimo, da je prvi predlagani proracul1tga leta 2020 ~adi ocit
kov 0 krsenju zakonskih postopkovpadel oz.iroma je zupan Alojz Ben
ko sejo prekinil. Prvotno je sicer nacrtoval precej vec investicij, ker pa 
zanje se ni imel pripravljene vse potrebne dokumentacije, se je odlo
cil, da bo sel »tocno po crki zakona« in pred svetnike postavil sarno 
tiste projekte, ki so jih v obcinski upravi uspeli opremiti s tako ime
novanimi diipi, torej dokiJmenti, v katerih so natancno analizirani vsi 
postopki in dolocena financna konstrukcija. Nad razvojno oklescenim 
novim proracunom, ki so ga sprejeli na nedavni izredni seji v maskah, 
so nekateri svetniki razocarani, a jih je zupan pomir.il, da jih bo mogoce 
z rebalansom ponovno vmiti v proracun tudi med letom, ce bo zanje 
pripravljena ustrezna dokumentacija. Senka Oreu . 

Zetale • LetoSnji gozdarski praznik odpovedan 

Virus zaustavil motorke 
To soboto bi se morali v Zetalah na tradidonalnern goz
darskem tekmovanj~ Ie 22. zapovrstjo, pomeriti najbogSi 
gozda1ji Podravja. A gozdarski praznik ins tern tudi izbirno 
tekmovanje sta zaradi omejitvenih ukrepov, povezanih s co
vid-19, odpovedana. 

»Glede na trenutno situacijo bomo zal morali odpovedati gozdarski 
praznik, ki je bil planiran za 25. aprila. Za zdaj se ne verno, ali bomo 
pred sejmom AGRA y Gomji Radgoniizvedli gozdarsko tekmovanje; 
Vse je odvisno od ukrepov in naclaljrijih dogodkov,« je dejala pred
sednica zetalskega strojnega krozka Petra Plajnsek. zmagovalna 
ekipa tekmovanja v Zetalahse 
namrec uvrsti na drZavno goz
darsko tekmovanje lastnikov 
gozdov, ki ga vsako leta prireja
jo n~ mednarodnem kmetijsko
-zivilskem sejmu Agra v Gomji 
Radgoni. 

Strojni krozek Zetalanec je 
obicajno v sodelovanju z Za
vOdom za gozdove Slovenije, 
Zvezo strojnih kroZkov Siove- ' 
nije in GozdarskiminstitutolTl 

rje petek . 2· 

Domava . Delo ZUDVv casu epidemije koronavirusa \. 

okuzbam'so se doslej uspesno iZj 
V Zavodu za usposabijanje, delo in varstvo (ZUDV) dr. Marijana BOrStnarja Dome 
zdruzujejo okoli 900 ljudi. 5 pravocaSnimi in pravilnimi ukrepijimje uspeloprepreCil 
virusa v ustanovo. "Do sedaj se nismo imeli okuibe z virusom, ne pri uporabnikih in 
nih. Vsi se dobro poeutimo in zelimo, da tako tudi ostane, "je poudarita direktorica zav, 

Zavod Dornava deluje na stirih 
lokacijah. Maticna in najvecja je v 
Domavi, kjer je tudi sedez ustano
ve. "Imamo tri enote varstveno
-delovnega centra (Dornava, Ptuj, 
Ormoz), dva dnevna centra za 
izvajanje pred~olskega in solskega 
programa v Mai'iboru in Domavi, 
institucionalno varstvo v Domavi 
in v 12 stanovanjskih skupinah v 
Ptuju ter Dornavi. V vse te progra
me je vkljucenih 450 uporabnikov, 
zaposlenih je 400 sodelavcev. Ze 
vrsto let sodelujemo s prostovolj
ci, imamo jih okoli 15," je povedala 
Jurgceva in 0 organizaciji dela v 
casu epidemije dodala: "Odzvali 
smo se zelo hitro in zelo omejili 
stike. V centralnem zavodu imamo 
osem enot, ki so ze ad zacetka 10-
cene. Zaposleni in uporabniki med 
posameznimi enotami nimajo sti
kov in se ne druzijo. Vse tovrstne 
aktivnosti smo ukinili. Delavci pri
hajajo na enoto z do rna in od tam 
odhajajo domov. Oblacijo se na 
enoti, tam tudi malicajo. Vse enako 
velja za delavce na enotahin stro
kovne delavce, ki so sedaj vezani 
izkljucno Ie na enD enoto. Vsi obi
ski so prepovedani, stike s starsi in 
svojci uporabniki vzdrZujejo preko 
teleforiov in video klicev. Za starse 
smo zmeraj dosegljivi, vecinoma 
se obracajo naoddelek, am bulan
to, social no delavko. Deluje tudi 
sv:et starsev./1 

Uporabniki VDC-jev in I 

solajoci so dorna 
"Ob razglasitvi zaprtja soLsmo 

tudi mi zaprli vse tri enote varstve-

Direktorica ZUDV Domava 100 Jurgec pram, 00 bo zaradi specifitnosti deJa pri njih prehod 
nekoliko poe05nejSi kat v drugih okoljih. 

no-delovnih centrov (VDC) in obe 
enoti dnevnega centra predsolske 
in solske vzgoje. Tako je nekaj cez 
sto nasih ucencev in uporabnikov 
doma. Tudi tu smo povezani s star
si, ucitelji so jim na voljo za sveto
vanje, organizirajo jim dejavnosti, 
ki jih pac lahko ponudimo. Vedeti 
je treba, da nasi ucenci pouka na 
daljavo ne zmorejo. Delavci v teh 
enotah so doma na cakanju, ven
dar ne vsi. Nekateri so priskocili 
na pomoc v stanovanjskih skupno
stih, nekaj uciteljev dela z ucenci, 
ki so v institucionalnem varstvu v 
centralnem delu zavoda v Domavi. 
Stanovanjske skupine delujejo rav
no tako kot vse ostale druzine, dr
~imo se »ostani doma«, kjer pa tudi 

ni dolgcas, saj imajo na voljo polno 
aktivnosti, s katerimi si zapolnijo 
dan. Uporabniki v stanovanjskih 
skupnostih so med seboj poveza
ni, naucili so se poostrene skrbi v 
zvezi z umivanjem rok, uporabo 
maske, rokavic ... " 

Prehod v"norrnarno/~ 
zivljenje bo poeasnejsi 

In kako je z varnostjo zaposlenih 
ter skrbio, da se'izognejo morebi
tni okuzbi z virusom, ki je zatresel 
celoten svet? "Zaposleni delajo 
po ustaljenih pravilih, uposteva
joc vso obstojeco zakonodajo, 
predpise, navodila. Prilagoditve so 
majhne, nekaj jih dela 12-umi delav-

nik, predvsE 
cim manj Ijul 

da ce biime 
ranili enD iz 
po planu, z 
mi. Zdravst\ 
poved koris 
dele organi: 
pogosteje p 
datka za del 
v teku. Cak, 
in financna 
zakljucila d 
ter sporn nil 
ficnega del, 
njih odpirar 
teklo pocas 
vidnostjo kc 

Sveti Andrai. V sklepni fazi dva projekta digitalizadje 

BrezZicni internet na javnih mestih 
Na razpis evropske komisije.za postavitev omreZja WIFI4U najavnih mestih se je andras'Ka obana U5pe.sno pI 
gim letom, zanjo pa prfjela 15.000 evrov. 

V naslednjih dneh bode tako 
postavili 13 brezzicnih dostopnih 
tock na petih javnih lokacijah, 
in sicer v obcinski stavbi in njeni 
neposredni okolici, kar vkljucuje 
turisticno-informacijski center,p; 
sto inobcinsko klet z t(t)noteko, 
brezplacni intemet bo na voljo tudi 
na trgu pred cerkvijo, pri Htgovi 
domaciji, v vecnamenski dvorani in 
pred njo, kakor v okolici podruzniC'
ne osnovne sole v Vitomarcih. 

Postavitev brezzicnegaomrez
ja v prostorih osnovne . ~ole pa je 
predmet drugega i-azpisa, ki ga 
sofinancira Evropska unija, obcina 
Sveti'Andraz v Siovenskih gOricah 
pa prispeva 37,sodstotka od sku
. pne vrednosti projekta z naslovom 
Izgradnja brezzicnih omrezij na 
vtgojno-izobrazevalnih zavodih, ki 
jei o~eDj~ DC! ~l~bjh 5.4Q.O~,&2Y: 

vlagajo tudi v posodobitev solske 
racunalniske opreme. 

Tako so v letih 2018 in 2019 sofi
nancirali evropski projekfza nakup 
. nove racunalniSke opreme in racu-

nalnikov. Skupna vrednost investi
cije je znasala skoraj 6.000 evrov, 
obcinski delez pa je bil vreden 
polovico, torej 3.000 evrov. Spom
nimo, da je bilo v sklopu projekta 

Escapekupl 
tablic in pa 
bla, ki jih an 
uporabljajo 


