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ica • Novoizvogeni Zupan 0 prvih korakih 

~ skupnosti 
•• v. nlml prOraCUnl 

la Sveta Trojica precej zadoliena, bo lastn.ih 
lVesticije malo, kar pa trojisKega iupana ni usta
druge resitve za financiranje: preko razpisov in 

I David Klobasa siam na igro Z odprnmi kartaml 

nagi Davida Klobase v boju za zupanski stoleek obeine 
e po lanskih lokalnih volitvah v javnost tre~eila kot veliko 
, saj 30-letnega mladeniea nihee ni povezoval s politiko, 
lO,modo in organizacijo dogodkov. Novi zupan je kmalu 
funkcije zamenjal direktorja obcinske upravei na mes
~a Sreeka Aleksandra Padovnika je prisla Da~a Slivnjak, 
ktorica obcinske uprave v Selnici ob Dravi. 
;klical tudi zbor obeanov, na katerem je Trojieane sezna
>bcine, ki se je konec lanskega leta zna~la v likvidnostnih 

za realizirane projekte in nekatere, ki so se v teku, v de
lua~u mora Ii plaeati za skoraj 370.000 evrov raeunov, 
10 treba pristeti se .obveznosti iz nasi ova plac in drugih 
ov obeine. Obeanom sem pojasnil, da smobili za porav
eznosti primorani najeti likvidnostni kredit, ki ga bomo 
onca letosnjega leta. Potem so tu se dolgoroeni kredi
~ projekte in brezobrestrii kredit za ureditev dveh cest. 
!dati sem hotel, da obeina lastnih sredstev za prihodnje 
bo imela veliko, zato se bomo morali znajti drugaee ter 
Ireko razpisov in preko investitorjev,« je dejal zupan Da-

Jesetletjih 
;plosni zdravnik 
rani projekt novega zupana je bilo pospeseno dokonea
)i nekdanjega zdravstvenega doma, katerega prenovo je 
Ije vodstvo. »Gre za mogocno stavbo na Trojiskem trgu, 
;0 prazna. Obcinska uprava se je vanjo preselila sredi ja
obeani pa bode ponovno dobili splosnega zdravnika, ki 
bilo kar dvanajst let. Zdravstvena ambulanta je v pritlicju 
:e stavbe. Raeunamo, da bo zdravnik prve paciente ~pre-

ojiSki proracun znasa 2,8 milijona evrov, Klobasa pa na
za prihodnje leta sprejeli participativni proraeun, da bi 
1 del denarja iz skupne blagajne po novem namenili ne
dem, in sicer preko vaskih skupnosti. »To pomeni, da bi s 
.azanimi vaskim skupnostim, prebivalci posameznih vasi 
Ilagali. Lahko bi rekli, da bo imele vaske skupnosti lastne 
deja je bila dobro sprejeta, zdaj pa moramo pripraviti 
Ige za ustanovitev teh skupnosti in jih nato tudi ustanovi
II David Klobasa. 
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Spodnje Podravje, Slovenija • Stevilo motomih vozil na prebivalca 

Najvec avtomobilov na tisoc prebivalcev 
na Hajdini, najmanj V Zavrcu 
V Spodnjem Podravjuje slovensko povpreenoStevilo osebnih avtomobilovna ruoe prebivalcev krepko presezeno. »Re
korderka«je obana Hajdina, najmanj ploeevine 'na prebivalca pa imajo V obani Zavre. 

Podatki Statistienega urada RS 
razkrivajo, da Spodnjepodravci 
zelimo aiL potrebujemo vee avtp
mobilov kot prebivalci preostale 
Siovenije. V kar 12 od skupno 19 
obein upravnih enot Ptuj in Ormoz 
je stevilo osebnih avtomobilov na 
tisoe prebivalcev nad slovenskim 
povpreejem. Razlika med obCina-

rna z najvee.in najmanj avtomobili 
na prebivalca, Hajdino in Zavreem, 
znasa kar 87 avtomobilov na tisoe 
prebivalcev. 

Podrobnejse podatke imamo 
sarno za Mestno obeino (MO) Ptuj, 
predlani so jih pridobili z analizo 
izpolnjenih anketnih vprasalnikov. 
»Iz podrobnejse analize lastni~tva 

Najbliije slovenskemu povpreCju 
SO V otiCini Markovci 
Obcina 

Hajdina 
. Maj~pel1< 
Tmovskavas 
2emla . 
Videm 
Kidriawo 
Oestmik 
Pruj 
SvetiTomaZ 
POdiehnik 
Sveti Andrai v 
Siovenskih gortcah 
Marltovci 
SLOVENIJA 
Ju~Inc/ 
Ormo! 
G6iiimca 
Sredi§oo ob Dravi 

' CirkuJane 
Oomava 
Zavrt 

3.745 
4.021 
1.365 
1.296 
5.538 
6.450 
2.554 

23.162 
2.011 
1.865 

1.157 

3.999 
2.066.880 . 

2.375 
12.112 
4.025 
1.977 
2.324 
2.885 
1.768 

2.162 
2.306 

779 
735 

3.106 
3.606 
1.415 

12.823 
1.110 
1.027 

636 

2.172 

Stevilo osebnih 
avtomobilov na 
tisoc rebivalcev 

577 
573 
571 
5fi7 
561 
559 
554 
554 
552 
551 

550 

~ 
1117.935 541 

1.272 ~ - 536 
6.435 531 
2.130 529 
1.032 522 
1.206 519 
1.475 511 

866 ·490 
Vir.' Statisticni urad Republike Siovenije 

Opomba: podatki 0 ste.vilu vozil se nanaSajo na dan 31. december 2017, po
datki 0 stevilu prebivalcev pa na 1. januar 2018. Novejsih podatkov 0 Stevilu 
osebnih avtomobilov po obcinah na Statisticnem uradu RS senimajo. 

Najvec automobilov na prebiva1ca imajo U obCinah Hajdina, MajSperk in 
T rnouska vas, najmanj pa v obanah Zatni, Dornava in Cirkulane. 

osebnih avtomobilov po gospo- potovanja z motornimi kolesi in 
dinjstvih je razvidno, da imata skuterji, znasa obseg individual nih 
skoraj dYe tretjini gospodinjstev v motoriziranih potovanj skoraj 70 
lasti dva ali vee osebnih avtomo- %.« 
bilov (65 % gospodinjstev, op. a'.). Kljub povedanemu evropskih 
Ta odstotek je v bolj oddaljenih rekorde~ev v Spodnjem Podravju 
eetrtnih skupnostih se izrazitejsi in vseeno he dosegamo. Po podatkih 
znasa dobri dye tretjini, prieemer Eurostata je bilo leta 2016 v Evrop-
gospodinjstev brez osebnega av- ski uniji najvec osebnih avtomobi
tomobila tako rekoe ni, kar kaze na lov na tisoe prebivalcev v Lihten
veliko odvisnost okoliskih prebival- ~tajnu (773), Luksemburgu (662) 
cev od osebnega vozila,« so ugo- in Italiji (625), najmanj pa v Tureiji 
tovili v Celostni prometni strategiji (142), Severni Makedoniji (190) in 
MO Ptuj. Ocenili so, da se v ptujski na Madzarskem (338). Stevilo av-
obeini kar okoli 55 % v5eh dnevnih tomobilov pa tako v Sioveniji kot v 
potovanj opravi i osebnim avto- svetu se narasca ... 
mobilom: »(e k temu dodamo se . Eva Milos!c 

v pol stoletja se je Stevilo avtomobilov povecalo za 12-krat 
Leto 1967 1977 fl:f 1997 2007 1$'" l!l:r_-'JII't e{lR 
Stevi'oosebnlh avtornobllov v SlovenlJI 85.014 323.554 524.640 776.798 ((>14.122 1.117.935 

Vir. Statisticni urad RS 

Desenci • Pripegali novo gasilsko vozilo 

Pozdravili 80 ga 8 curkometom 
Torek, 26. marec 2019,je bil za gasilce PGD Desena velik dan. Po veaetnih prizadevanjih so v kraj pripegali novo gasil
skovozilo. 

Da so si v kraju to vozilo resnieno so pomagali pri izvedbi nabave in 
zeleli in ga tezko prieakovali, prica drustvo finaneno ali organizacijsko 
velik odziv prijateljskih gasilskih podprli. Stroski nakupa novega ga-
drustev in domaeinov, ki so skupaj silskega vozila znamke Scania, AC 
eakali, da se je vozilo pripeljalo v 30/60, so znasali 178.000 evrov. V 
domaei kraj. V curkometu je sode
lovalo osem drustev s skupno 60 
gasilci: Desenci, Destrnik, Bis, Vito
marci, Gabrnik, Velovlek, Podvinci 
in Grajena. Novo gasilsko vozilo so 

ta znesek ni vkljueena oprema, ki 
so jo nabavili ze predhodno. PGO 
Desenci razpolaga s tremi vozili. 

Najstarejsa avtocisterna Tam 
(16/50) je stara 39 let. Registrirali jo 

bodo kot ~tarodobnika. Imajo tudi 
vozilo za prevoz mostva Peugeot 
Boxer, star 20 let, in sedaj novo 
Scanio P360, AC 30/60. 

Mojca Zemljaric 


