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stlfke ob prazniku o'Xlne Destmlkl 

strankam in poslovnim parlnerjem 
val;u;emo za izkazano zauponjel 

Z yam' 25 letl 
rotomo se s svoilmi storitvami. 

()bcinski budzet 
:lca za ureditev jedilnice, kuhinje, drugih 
, Cernejeve Makole. 

1 spremenjenim 
lamo, da lahko 
mljivo ponudbo 
~ Koliko ponudb 

19a stopniSCa se 
ad predvidene. 

je ze bilo oddanih, na obeini se ne 
vedo, izvedeli bodo na dan zakljuc
ka razpisa, to je 28. maja. 

Obcina Mak.ole je z omenjenim 
projektom kandidirala tudi na raz
pisu solskega ministrstva za inve
sticije v vrtcih in osnovnih solah, a 
je bil razpis ob zaeetku epidemije 
zaustavljen, saj da javnega razpisa 
zaradi nastale situacije ne bi mogli 
izvesti. Na vprasanje, kdaj lahko 
prieakujemo nadaljevanje razpisa, 
ki predvideva 15,8 milijona evrov 
za investicije obcin, so odgovorili: 
»Nadaljevanje bo mozno, ce bodo v 
rebalansu proracuna zagotovljena 
sredstva za izvedbo razpisa.« Reba
lans drZavnega proraeuna pa naj bi 
bil obravnavan in sprejet v prihod
njih ted nih, so dejali na ministrstvu. 

Hojca Vtic 

Zupan obcine Kidricevo Anton Leskovar je 0 novi pridobitvi, ki bo 
pomembno vplivala na ucinkovito in varno dele gasilcev, med drugim 
povedal: "Vedno vee je neurij in nesrec, ko je potrebno resevanje na 
visini. Pr:hgasenju pozara· j~ . ucinek vecji,ce se lahko g~sizYi~i(l~.,lSer 
je pomembno, da gasilcem ter drugim enotam zascite in resevanja 
omogoeimo vamo delo, smo se odlocili za nakup vozila s hidravlicho 
dvizno ploscadjo. ZamiSljeno jetako, da bo vsako drustvo usposobilo 
operativce, ki bode znali vozilo upravljati. Vozilo bi bilo parkirano v 
Talumu, na kraj dogodka, bi ga pripeljal njihov poklicni gasilec, nato 
pa bi dele z njim prevzela enota, ki bo pristojJ.1a za intervencijo./I HZ 

Tmovska vas • Nadaguje se gradrga optienega omreZja 

v 

Brez optike se V Crmlji 
in delu Sovjaka 
Telekomovi delavci v maju polagajo optieni kabel na 
Tmovskem Vrhu in v srediSeu Tmovske vasi. 

V T rnouski vasi se nadaljuje gradnja optiCne9a omreija. 

Tako se v obeini Tmovska vas nadaljuje projekt izgradnje opticnega 
omrezja, s katerim bode lahko vsi prebivalci dostopali do priklopa na 
intemet, telefon in televizijo. »Ve~amem, da si marsikdo zeli hitrejso 
dinamiko, a dela niso odvisna od nas, ampak od Telekoma. Kljub temu 
pa lahko reeem, da smo v primerjavi z drugimi obcinami z optiko zelo 
dalec, saj bomo kmalu pokrili vsa naselja. Pri vsakem takem projektu 
se vedno ostane nekaj tako imenovanih belih lis, ki jih optika ne pokri
je; no, tudi nekaj smo jih uspeli resiti,« je zadovoljen tmovski zupan 
Alojz Benko. »V Bisu, Biseckem Vrhu, Loci~u in delu Sovjaka je optieno 
omrezje ze postavljeno, trenutno se kabel polaga na Tmovskem Vrhu 
in v srediscu Tmovske vasi, ostaneta torej se Crmlja in preostali del 
Sovjaka, kjer pa bomo tudi nadaljevali takoj, ko bo to mogoce.« 

Zaradi izkopov za telekomunikacije bo tako na Tmovskem Vrhu kot 
v Tmovski vasi yes maj prihajalo do obcasnih popolnih in del nih zapor 
ceste. SD 


