
'5tlu 50 poled dobro poslovali 

300 odstotkov 
v itev kot lani . 
onnoSki Hostel v lanskem poletju pri poslo
poporodnimi krCi., je letosrge poslovanje Ie 

V Javnem zavodu za turizem, kulturo 
mesecih zabeleiili skoraj trikrat vee no

obdobju lani. 

Foto: KG 

junija do konea avgusta so v Hostlu prodali 
332 noeitev vee kot v preteklih poletnih 

tudi sorazmerno vee prihodkov, kar se 
»Hostel je v juliju in avgustu posloval 

1J"'istvom naznanildirektor zavoda Andrej 
je bistveno.boljsi od lanskega, seione pa ne 

saj smo lani v tern casu se komaj zagnali 
tega je bil hostel obcasno se zaprt za 

instalacijskih del.« 
to poletje omejevali izzivi, ki so jih prinesli 
imamo predvsem teiave s prodajo skupinskih 

covida-19 ne moremo triiti kot skupinske 
posameznik zakupi enD leiisce v skupinski 

ostalih sedem leiise zapreti za prodajo, 
je dejal Vrsie. Medtem ko so bili ie 

pri prodaji nocitev, pa so se na drugi strani 
»Zasedenost hostla se je zaradi 

la. Bone je unoveilo kar 33 gostov, s tega 
evrov prihodkov,« je deja!Vrsic. 

*,nnlnf"1'I V ormoskem Hostlu 

o nocitev Prihodki 
1.967€ 
7.556€ 

Vir: Javnl zavod za kulturo, turizem in sport 

v hostlu skoraj pocetverili stevilo nocitev. 
la slaba polovica nocitev prodana sportni
da ima Ormoz perspektivo za velik napre

Pri tem pa je veliko odvisno od sportne 
nekaterih tockah sepa. A kot napovedujejo 

tem podrocju kmalu zacele razvijati zgod
infrastrukture. Kako kmalu, pa se niso 

poletju so med gosti prevladovali 510venci, 
iz Nemcije, Madiarske, Francije in Italije. 

ki so jih v poletnih mesecih ustvarili, so kar 
"Gostili smo dYe ekipi rokometasic, RK 

je povedal Vrsic. Rezultat govori v prid 
da je na tem obmoeju velika perspektiva za 

velika prieakovanja, saj zaradi trgatev pray 
ormoskih gorie obiSee veliko turistov. Vrsica 

zaradi koronavirusa zapirale meje, 
" ntrosnike. "Ce pa se 510venee spet zaprejo 

teh gostov ne bo,« je navrgel Vrsie. Prav 
tako skrb vzbujajoee pa 
so poslediee neurja, ki je 

, . konee avgusta opustosilo 
I '~ vinograde in unicilo letino. 

. ~ Marsikateri vinogradnik 
se pray v tem casu ukva~a 
s sanacijQ skode na eni 
strani, na drugi strani pa 
hiti s trgatvami, da bo 
vsaj del pridelka pobran, 
preden zgnije. Zaradi 
tega je vprasljiva jesenska 
nnnllAh~ ,.I,..~: ....... ::. I.: 
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Trnovska vas • Zaradi viSjih stroSkov dela viSja cena vrtca 

Vrtec bo drazji, a. ne za starse 
Ekonomska eena vrtea, ki deluje pri podruZnieni osnovni soli V Tmovski vasi,je V povpreCju viSja za od-
stotek, svetniki SO jo potrdili, a ne na ralun starsev. . 

Kot je povedal ravnatelj Osnov
ne sole Oestrnik-Tmovska vas Ora
go 5ku~eni, se je cena vrtea nazad
nje spremenila marea 2019, glavni 
razlog za revalorizacijo pa so zad
nja leta visji stroski dela. "Nekoliko 
visji so tudi stroski nabave iivil, 
medtem ko smo z energetsko 
sanacijo sole nekoliko prihranili 
pri materialnih stroskih. 5 tem ko 
so svetniki potrdili novo ceno, ki 
bo veljala ie s septembrom, bo 
vrtee v povprecju draiji za odsto
tek. Hkrati so se strinjali, da lanski 

Dodaten denar za jutmnje 
OOrstvO 

teprav je po zakonod4ji jutranje varstvo zagotovYeno 
samo za prvolol&e. se v praksi ladejo potre&e twii po jutra-
1Jj£m varstvu za ucence vi5Jih razredov. »StarSi morajo zgo
dty v sluibo, otrod pa so premajhni, cIa bi se v lolo kasneje 
odpravili sami. Zato smo jim 'Sli na roko' in v skladu s praviU 
twit ,yim omogoCili, cIa pustijo otroke v jutranjem varstvu. 
lei traja od sedmih do pol devetih. A to je seveda veUalo Ie do 
zapolnitve mest v skupini,« je deja1 ravnatdj OS Destmik
-Trnovska vas Drago Skwjeni. »LetoSrya covld situacija je 
marsikty postavila na glavo, med dmgtm je spremenOa tudi 
pravt1a za jutranje varstvo. Po novem mora biti namreC to 
loleno za RaRCe pmh razredov in za vse ostale, torej pot
rehujemo dYe jutra,yi skupini. Obenem moramo u.po§tevati 
vse vamostne ukrepe, lear naIR Ie talco povzrola tdave, saj 
imamo precej mqjhne prostore. Spomnimo se. cIasmok pred 
nekaj led imeli na podrrdnibU SoU 54 otro1c, zdaj pa JOr ima
mo Ie skoraj dvalcrat toliko.« 

StroSld uCiteya, lei bo prevzel skupino v~ih otrok v jutra
ryem varstvu, znaSajo 250 evrov na mesec. Va gre za znesek, 
lei ga uatey sicer dobl za opravyanje dodatne dejavnosti,je 
~e omenil Skurjeni. Svetnild so se strinja1~ da ga pokrfiejo iz 
omnskega proralwuL 

_r.:::;;;.--

Fato: so 
Rcwnatdj Drago Skurjeni 

Markovci • Podraiitve sprejeli brez debate 

Kljub viSjim stroskom se tmouski mec ne bo podroZil, ampak bo obana 
razl\ko kri1a iz lanskega preseZka mea in podruZniCne osnoune Sole. 

preseiek v tmovskem vrteu in soli 
v skupni visini dobrih 2.300 evrov 
prerazporedi za pokritje razlike 
med veljavno in predlagano eko
nomsko eeno programov vrtea za 
letosnje solsko leto, kar pomeni, 
da je obcina 5 tern stopifa naproti 
starsem rnalCkov, zato se zanje 
poloiniee za vrtee ne bodo zviSa
le.« 

Vee otrok na skupino 
V novi ekonomski eeni je upo

stevan tudi povecan normativ za 
enega otroka na skupino, svetniki 
pa so potrdili se sklep 0 moinosti 
vklju~itve dveh dodatnih otrok v 
posamezno skupino. »5 tern so 
omogocili, da v vrtee sprejrnemo 
vse otroke, sicer bi morali kaksne
ga zavrnitL Stevilo otrok naras~a, 
zdaj je v vrteu prostora za 56 ot
rok, in sicer v skupini prvega sta
rostnega obdobja za 14, v skupini 

drugega starostnega obdobja za 
21 in pray toliko v kombiniranem 
oddelku.« 

5v'etnika Manfreda Jakopa je 
zanimalo, kako to, da se je pod
raiila tudi hrana, eeprav so eene 
pri kmetih padle, pa tudi kaksen 
je delei zivil, ki jih sola nabavlja 
pri lokalnih pridelovafcih. »Kot je 
znano, lahko javni zavodi kupijo 
20 odstotkov iivif mimo javnih raz
pisov. Nasa sola malo kupuje. pri 
kmetih, in sieer v prvi vrsti zato, 
ker nimajo urejene zahtevane do
kumentacije, delno pa tudizato, 
ker ne morejo zagotavljati potreb
nih, koliein,« je pojasnil 5ku~eni. 
»Njihove pride Ike zato jemljemo 
preko ptujske kmetijske zadruge, 
a eene niso niije, kvecjemu visje 
kot pri grosistih. Ve~amem, da je 
pri pridelovafcu eena lahko nizka, 
na trgu pa zal ne.« 

SenkaDreu 

Veljavna in nova ekonomska cena 
za trnovski mec 
Starostna skupina 
Prvo starostno obdobje (1-3 let) 
Orugo starostno obdobje (3-6 let) 
Kombinirani odd~lek 

1l"l:1IF.V1tF.lot£1.F._I~[Oiff.Iot£1.F.. 

484,45 € 489,42 E 
360,70 € 364,54 E 
391 ,32 € . 394.67 E 

VIr: os 'Destmik-Trnovska vas 

DraZji vrtec in oskrba na domu 
5 prvim oktobrom bodo zacele vegati nove eene tudi v markovskem vrtcu. obcinski svetniki so brez 
izrecenih pomislekov potrdili sest- oziroma sedemodstotnopoviSanje een vrtcevskih programov. 

Tako bo ekonomska eena vrtea 
(brez subvencije ob~ine) odslej 
znasala 477 evrov mese~no za 
prvo starostno obdobje (prej 449 
evrov) in 363 evrov za drugo (pred 
podraiitvijo 337 evrov). Podraiitev 
pomeni, da so vrteevski programi 
za okrog 20 evrov draiji kot v sose
dnji obeini Gorisnica, pa tudi starsi 
•• :-I ____ I..!L _.&. _ _ 1 

ie 5 septembrom pa veljajo visje • 
urne postavke za socialno oskrbo 
na domu. Cena storitve za uporab
nika socialne oskrbe na domu zna
sa ob delavnikih 4148 evra na uro, 
v nedeljo 5,51 evra na uro ter na 
praznik 5,77 evra na uro. To pome
ni, da se je za uporabnika eena ure 
nnvi<;tI~ . 7~ nrihli~nn ,~n 1"01"\+"''' f'\1-.. 
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