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segla v roke Milan Zver in Alojz Sok. 

Iri namenjeni tudi za kulturne prne
moški gimnaziji beleŽijo upad vpisa 
s jih prvi letnik obiskuje le 26. Z željo, 
lisov v prihodnje več, sta včeraj mini
ormoški župan Alojz Sok podpisala 
1eri za razmestitev programov farma
ik, kozmetični tehnik in zdravstvena 
em letu 2009/10 na gimnaziji Ormož. 
JOnuditi nekaj novega, da bo zadrža
bčini. In če bo ponudba v redu, bodo 
staJi. Ce ne bi bilo namere o podpisu 
ve in tudi občine, ki je soustanovitelji
težko zaustavili trende, ki so negativ
" je dejal minister Zver. (ml) 
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Sončna elektrarna tudi v Bišu 
Na domačiji Murščevih v Bišu 
so včeraj slovesno predali name
nu prvo večjo salarna elektrar
no na tem območju. Investitor 
je mariborsko podjetje M-Lan, 
ki je v Sloveniji s tem postavilo 
že četrto tako imenovano foto
napetostno elektrarno podob
ne moči in velikosti. Prva je 
bila postavljena v Šentjurju. 

Murščevi so podjetju tako 
rekoč dali v najem streho svo
jega gospodarskega poslopja, 
~i bi ga, ker ni več služilo na
menu, kot je dejal Danilo Mur
šec, sicer najbrž podrli. Tako pa 
so se odločili za sodelovanje z 
omenjenim podjetjem in bodo 
po dogovoru z investitorjem 
postopoma postali lastniki te 
elektrarne. Zbrane sosede in 

prijatelje so ob vključitvi elek
trarne velektrodistribucijsko 
omrežje nagovorili kar trije 
župani: trnovskovaški župan 
Alojz Benko, dornavski župan 
Rajko Janžekovič ter destrniš
ki župan in poslanec Franc 
pukšič, ki je podjetju in drUŽi
ni pomagal tudi pri hitrejšem 
urejanju upravnih postopkov. 
Tovrstni energetski objekti so 
pri nas še precejšnja novost, 
zato je tudi upravno pri njiho
vem vzpostavljanju še precej 
ovir. 

Tehnični prevzem je elek
trarna uspešno presta la v 
sredo, včeraj dopoldne pa so jo 
Danilo Muršec in Andrej Mla
ska ter župana Benko in Pukšič 
vključili v elektrodistribucijsko 
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omrežje. "Njena zmogljivost je 
15 kWp, dejanska moč na štev
cu pa 15,18 kw. Vrednost nalož
be znaša 72 tisoč evrov. Ima 
72 modulov na površini 120 
kvadratnih metrov, letni izku
piček pa je 16 tisoč kilovatnih 
ur in njena celotna proizvodnja 
gre v omrežje. Paneli na strehi 
so slovenski proizvod iz podjet
ja Bisal iz Latkave vasi pri Pre
boldu, prav tako razsmerniki , 
ki jih proizvaja podjetje SMA," 
nam je povedaJ direktor podjet
ja M-Lan Andrej Mlaska. (dli) 
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lHit 

dobrodelnem 4-km pohodu skozi mariborski park 

v organizacij i 
Slovenskega mednarodnega združenja žensk (SILA) 

ln prispevajte za nakup inkubatorja na 
mariborski Kliniki za pediatrijo. 
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na Trgu Svobode V MMbcna. 
Prijavnina zna~a 10 EUR, za otroke do 10. leta je brezplačna. 

Prijavite se lahko: 
• preko spletne strani www.koraklzakorakce.si • 

• na dan prireditve, 20. septembra, med 8. in 10. uro • 
Več informacij na www.korakizakorakce.si 

Častna pokroviteljica prireditve je ga. Barbara Mikl ič Turk. 

Dobimo se na Trgu Svobode! 


