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2 - DRUŽBA IN GOSPODARSTVO 

TRNOVSKA VAS 

Odločno proti 
Med obilico š portnih. kulturnih in drugih priredi lel . ki SO jih mladi 

Ptujča ni pripraYil i v poču.itev mHKa in dae .. mladost i, zaslu7i najH~~ 
pozornosti okrogla min o gradnji ItleV9" K"d ijskega kombina ta v Tr
no\'ski "asi. Skupaj so jo pripra\'ili mladinci in kraja ni Trnol ske lasi in 
čla ni ptujske eko l~ke skupiH. 

Tribuna je bila dobro obi'\ka
na, na njej pa se jc razvi la zani
miva in kritična razprava. Kraja
ni so jasno povedali. da na pred
lagano lokacijo v neposredni bli
žini krajevnega sred i~ča ne pri
stanejo. Na\edli so kup tehtnih 
razlogov. od ekolo~kih do estet
skih, predlagali pa tudi po nji
hovem mnenju u Slreznej~o lo
kacijo. Kljub temu du so lelc:li 
od predstavnika Kmetijskega 
kombinata izvedeti, ali namera
vajo v kombinatu spremenili lo
kacijo, od kod bodo dobili denar 
za gradnjo tako velikega hle\'a in 
tudi zakaj \ tem času. ko imajo 
kmetje prazne hleve. graditi tako 
velike farme !la oo;tali brez od
govorov. Se vee. Sanitarna in
špektorica je celo poudarila 7a
skrbljujoče dejstvo. da pravza
prav nimamo predpisov. ki bi 
določali najmanj~e odmike eko
loško spornih objekto\' od nase
lij in pomembnih objektov. Tako 
so seveda krajani prepu~čeni na 
milost in nemilost samovolji 
kombinata. Vendar so odloCeni 
preprečiti gradnjo v bližini kra
jevnega centra. 

Na javni tribu ni se razpravljal
ci niso omeji li le na ekološke po
sledice gradnje hleva. temvee jih 
je skroelo predvsem to , da v ča
su, ko kmetje nimajo živine. ko 
ni "ravih vzpodbud za razvoj 
dru7in<;kih kmetij. nekdo pred 

nj ihovim nosom postavlja hlc\a 
.la 1300 pitancev. Vpraševali so 
se. ali ne bl k<lzalo d<lti pitance\ 
raje \ rejo lmetom. saj bi ohtina 
kot celoti.! imela \eliko \ee od te
ga; največ pa bi imeli kmetje. saj 
bi mladi o\liljali doma in bi I,e 
ra7\'ijali tudi kraji izven obein
'ikega centra. 

S kombinalove !lIrani ni bilo 
jasnih odgovorov, krajani pa so 
svoja vprai,anja izra1ali jasno. 

• Nekdo bo moral prisluhniti tež
njam kmečkih ljudi. kajti raz\oj 
na~e občine je in bo temeljil na 
njihovem delu. Ce pa nekdo ne 
leli močnega kmeta je dejal 
kmečki tribun JaneL Žampa. pa 
naj že sedaj pove. da leli uničiti 
družio<.ko ktlU!tijo in da so pri za
dc\anja kmelo\ tudi prek Slo
venske kmečke zveze jalova. 

Hleve bo najbrž Kme tijski 
kombinat. kljub izkušnjam dru· 
gih dežel o ekonomski in ekolo
ški neopravičljivosti velikih 
rarm. gradil. toda kakor kaže. so 
krajani trdno odločeni. da ne \ 
neposredni blitini njihovega kra
ja in ne prej. preden ne bodo do
bi li kmetje jasnega odgovora. ali 
morda ve ndarle ne gre za porabo 
::.redslev 7a vzpodbujanje razvoja 
ma nj razvitih področij v Sloveni
ji. do katerih imajo pravico tudi 
zasebni kmetje. 
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