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Trnovska vas • Energetska sanacija podruzniene sale Tmovska vas 

Oktobra bo sola imela novo preobleko 
Prejs-nji mesec so zaceli energetsko sanirati podruinieno solo Trnovska vas, ki deluje pod okrigem Osnovne sole Destrnik. Dela bodo koncana okto
bra, pozanimali smo se, kaj vse bodo obsegala. 

Na tmovski soli, vrtcu in tela
vadnici (torej na eelotnem objektu) 
bodo prenovili lasado in ji dodali 12 
centimetrov toplotne izolacije. Vgra
dlH bodo nova zunanja sencila. Korn
pletno bodo prenovili primarni vir 
toplote; saj bodo vgradili toplotne 
. ~rpalke geosonda/voda za ogrevanje 
in sanitamo topic vada. Na radia
to~ih, kjer ni tenmostatskih glav in 
ventilov, jih bode montirali. Popravili 
bode prezracevanje, prenavili notra
njo razsvetljavo in obstoje~e sijalke 
zamenjali z novimi LED lucmi. 

Strojna dela opravlja ptujsko 
podjetje Plistor (to bo kasneje tudi 
vzdrievalee strojnega dela objekta), 
postopek 0 izbiri izvajalca gradbenih 
in elektri~nih del pa se poteku (izvajal-

poskodovane opeke, pray tako je bila 
prenovljena eelotna lasada z barva
njem.« 

Kljub temu je Ie desetletje zatem 
potrebna energetska prenova stav
be, so dejal! na obcini: )15 celovito 
energetsko prenovo javnih objektov 
bo obcina sledila smemicam evrop
ske in slovenske zakonodaje na po
drocju energetske u~inkovitosti jav
nih stavb. V nasem primeru je ener
getska prenova objekta potrebna 
predvsem zaradi menjave energenta 
v kurilnici, dodatne izolacije fasade in 
zamenjave sijalk v objektu. Do sedaj · 
se je grelo na plin, zdaj bomo vgradili 
toplotno ~rpalko.« 

T udi V Cirkovcah, 
PodruZnibw osnovno Solo v T movski vas je v preteklem So1skem 1etu obiskovalo 85 uebtcev, pa vrtec 53 otrok; 
podobno Stevi10 jih priCakujejo huli v prenovtjenem objektu. 

Na racun energetske sanacije na 
obclni racunajo na prihranke pri ener
giji, toploti, upravljanju in vzdrieva
nju objekta ter stroskih zavarovanja: 
llPomernbnQ za obCino je, da bode 
mesecni stroski niiji od stroskov brez 
izvedbe energetske prenove. Obcina 
bo od navedene naloibe imela me
seeno niije stroske za enake standar
de temperature v prostorih, prezra
cevanje in osvetlitve.l< 

Poljcanah in pri Sveti Trojici 
Energetska sanacija podruInilne Sole Trnovska vas se 

soflnancira v okviru operativnega programa evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in prednostne naloWe 
spodbujanja energetske uCinkovitosti v javni infrastrukturi. Na 
ObCini Trnovska vas so povedali, da pri omenjenem projektu 
poleg '!iih sodelujejo Se druge obeine: ObCina Kidrieevo be taka 
obnovila OS Cirkovce, obCina Pogeane OS /(ajetana Koviea 
Pogeane in ObCina Sveta Trojica v Slovenskih goricah svojo 
osnovno Solo, mec in paslovno stavbe. 

Starse • Denar za ureditev ceste je zagotovljen 

ca bo izbral koneesionar, to je Petrol). 
Vrednost investieije znasa 353.364 
evrov, od tega bo dele! obcine zna
sal okoli 40.000 evrov, so povedali na 
Obeini Trnovska vas: »Javno-zasebno 
partne,rstvo se bo izvajalo na podlagi 
koncesijske pogodbe 5 koncesiona-r
jem Petrol, koneesijska pogodba je 
sklenjena za obdobje 15 let.« 

Tmovsko solo, vrtec in telovad
nieo so zgradili leta 2005. »Takrat se 
je objekt gradil glede na moznosti 
in razpoloiljiva finan~na sredstva. 

Drzava bi urejala ~esto skozi 
Brunsvik, krajani imajo svoje zelje 
v volilnem letu marsilge zasledimo delovne zapore na cestni infrastrukturi, a projekti 
ne potekajo Ie na lokalnih, temvec tudi na drzavnih cestah. Tako obCina Starse z di
rekl:ij~ za ceste na~je ureditev drmvne ceste z gradnjo kroiiSca skozi BrunSvik, a 

V ~asu gradnje nasega objekta se ni 
bilo toliko poudarka na energetski 
ucinkovitost! objektov,« so razloiili 
na obcini. Dodali so, da so doslej ie 
izvedli razna vzdrievalna dela: }}Npr. 

lakiranje parketa, ureditev nove uci!
nice. V letu 2008 je divjalo neu~e 5 

toco, ki je mo~no poskodovala kritino 
objekta in lasado_ Na objektu so se 
takrat izvedla krovska dela z menjavo Eva MiloS;c 

Slovenija, Pooravje • Do avgusta letos 37 odpoklicev zivil 

Kljub nadzoru zivil na policah 
izdelki nevarni za ljudi 
Odpoklic pis'Kotov zaradi visoke vsebnosti akrilamida, ki predstavlja nesprejemljivo 
tveganje za zdravje otrok, pa odpoklic zamrznjene zelenjave, ker bi lahko vsebovala 
bakterijo, ki je se posebej nevama za noseenice, sta Ie dva primera odpoklicev hrane 
v letos-njemjuliju. Kdo torej preverja, kajje naprodaj na .trgovskih policah? 

5 tern vprasanjem smo se obmili 
na upravo za vamo hrano, ki objavlja 
obvestila 0 odpoklicih in ki tudi sama 
v skladu z uradnim inspekcijskim nad
zorom preve~a kakovost iivil. Odgo
vorili so, da so nosilci iivilske dejav-

bakterije (ki lahko povzro~i listerijo) . 
v 17 vrstah zelenjave, proizvedene v 
madiarskem velikanu Greenyard; na 
prodaj je bila tudi na slovenskih trgo
vskih policah. A v Sioveniji smo vee!
no zamrznjene zelenjave, za katero 

glede na vrsto iivila, glede na dria
vo izvora, pri nekaterih iivilih tudi 
glede na proizvajalca ali uvoznika. S 
tem naeinom nadzora se doseie, da 
tvegana iivila odkrijejo pred vstopom 
na evroDs!d tn! in se oreoreci niihov 


