
DElfGACUA KS TRNOVSKA VAS 

Odločno proti načrtovani 
gradnji hlevov 

Delegate zbora kmjevnih skupnosti SO Ptuj je naj se \, razpravo vključijo kmetje širšega obmocja. 
na seji 28. junija vodja delegacije KS Trnovska vas EKK- ju Ptuj predlagajo, če je že v korisl svoje 
Jože Kapun podrobneje seznanil s problematiko v naložbe prepričan in zanjo odgovoren. da gradi 
zvezi z namel"3vano gr.ldnjo hlevov za 1300 gove- hleve na novi lokaciji , ki je sprejemljiva ludi za 
jih pitancev. ki jo načrtuje EKK Ptuj v samem sre- KS Trnovska ... as. Se bolj pa se Z3\'Zemajo za pred-
dišču Trnovske vasi. K namera\'ani gradnji KS ne log. da se sredSIva za pospeše\'anje razvoja manj 
daje in ne bo dala soglasja. pri lem omenja izja\o'o razvitih območij. na katera računa lUdi EKK pri 
direktorja tozda Ptujsko polje lOv. Soriaka, obja- tej investiciji. nameni za f"dzvoj zasebnih kmetij v 
vije no v 7 O? ki je med ljudmi povzročila še poseb- usmerjeni tržni proizvodnji, bodisi prek EKK ali 
no ogorčenje. KZ. Tako bi ustvarjeni dohodek tudi ostal na 

Zakaj so odločno proti gradnji načrtovanih hle- manj razvitem območju, kar v primeru kombinato-
vov za goveje pitance. je podrobneje utemeljil v ve investicije ne bo. Ta predlog je podprl tudi de-
štirih [očkah. Iz njih povzemam nekaj glavnih ar- legat KS heroja lacka Rogoznica, z utemeljitvijo. 
gumentov: da bi lahko z najmanj za polovico nižjimi investi-

Predvidena lokacija je nesprejemljiva iz ekolo- cijskimi sredstvi pridobili enako števlo slojisč za 
škega vidika. S tem posegom bi za vedno uničili goveje pitance. obenem pa bi s tem zagolo\'ili delo 
naravni videz naselja Trnovska vas. Koncentracija in dohodek najmanj sto kmečkim družinam, kar 
tolikšnega števila živine. hlevskega gnoja, gnojnice ob sedanjih pf"Oblcmih zaposlovanja ni nepo-
in silosa onesnažuje zrak in vodo. PO'y-zroča smrad membno. Delegat KS Cirkovce pa je bil predvsem 
in povečanje števila insektov - vse to bi napravilo kriti čen do izjav tav. Soršaka. takih. kot so pač bi-
življenje v naselju neznosno in bi uničilo na,dvno le objavljene v 7 D. Povedal je, da to negativno 
krajino s lovenske vasi. odmeva med ljudmi na terenu. Krajevna skupnost 

Trdijo, da so stojišča v kmečkih hlevih že sedaj je vendar ustavno in zakonsko opr·edeljena nara-

• 

prazna in da morajo živinorejci po \'eč mesecev vna življenjska skupnost delovnih ljud i in obča-
čakati na teleta za pitanje. Vsiljuje se j im tudi . nov, ki jim omogoča akrivno udeležbo \ samou- .. 
dvo m, ali bo EKK 7. mogel napel niti in oskrbovati pravnem in poli tičnem dogajanju in v celotnem 
tako velike nOve zmogljivosti, saj imajo že sedaj delegatskem sistemu. Zato je politično ne~prejem-
okoli 4000 stojišč za goveje pitancev. Izražajo "0- ljivo govoriti podcenjl! ·alno· o tej skupnosti in 
jazen, da bo to zgrešena investicija, ki bo tudi ignorirati njena staji~ča. 
kmetovalcem omejevala moZnost dohodka, zato FF 


