
, 

4 - SESTAVKliN KOMENTARJI 

Skupitin. krajevne skupnosti Trnovska vas 
Krajevna konferenca SZDL Trnovska vas 
Osnovna organizacija ZKS Tmovska va. 
Osnovna organizacija ZSMS Trnovska vas 
Osnovna i ola Toneta Žniderita ptuj - podružnica Trnovska vas 

IZJAVA 
Podpisani predstavniki krajevne skupnosti Trnovska vas ter OPO KS 

Tmovska vas IJ imenu krajanov in članov organizacij, katere predstavljamo. 
v zvezi z nameravano gradnjo novih hleva\! Kmetijskega kombinata Ptuj s 
kapaciteto cca 1500 pitancev-bikov II samem središču TrnoYSke vasi, izja
vlJamo: 

K nameravani gradnji, k lokaciji v središču trnovske vasi NE DAJEMO 
SOGLASJA in je torej naše mnenje ODLOČNO ODKLONILNO iz naslednjih 
razlogov: 

Hlevi bi bili postavljeni 50 m od najbližje stanovanjske hiše, 70 m od 
novozgrajene osnovne šole in igrišč, dvorane za kulturne prireditve ter lel
nega prireditvenega prostora, 100 m od mlina, stanovanjskega bloka Kme
tijskega kombinata ter Igrišča krajevne skupnosti. V naslednjem pasu (od 
100 do 200 m) pa je že glavni del naselja z avtobusno postajo, gostilno, 
cerkvijo, trgovino, sedanjo zdravstveno ambulanto ler načrtovanim novoz
grajenim zdravstvenim domom. 

Iz (slabih) Izkušenj pri podobnih primerih vemo, da koncentracija takš
nega števila iivine, hlevskega gnoja, gnojnice, silosa ln drugih krmil pov
zroči zaradi onesnaženja zraka, smradu, povečanja števila insektov in 
onesnaienja voda življenje v okolici neznosno! (Kar seveda ne skrbi načr
tovalcev, ki ne žive v našem kraju.) 

V gradnji objektov družbenega pomena smo s svojim delom ln pe
močjo širše družbene skupnosti v zadnjih letih dosegli vidne uspehe. Prav
kar začenjamo graditi zdravstveni dom, v kraju še vedno rastejo nove hiše. 
Po desetletjih nazadovanJa Je zadnje desetletje čas napredka kraja, ki pa 
bo nedvomno moten s postavitvijo hleva - giganta v samem središču kra
ja. 

Na videz in podobo krajine ter "trga« Trnovska vas bi omenjeni poseg 
učinkoval dokončno uničujoče! 

2:e sedanja poslopja Kmetijskega kombinata v Trnovski vasi - vsi jim 
priznavamo vzorno vzdrževanje - so bUa zgrajena ter dograjena v prete
klosti le po načelih porabnosti, nikakor pa ne v skladu z urejanjem in varo
vanjem krajine! Zadnji poseg bi bil katastrofalen in po njem ne bi več stali 
hlevi pri Trnovski vasi, temveč Trnovska vas pri hlevihl 

Pridružujemo se reku našega časa: »Našega kraja nam predniki niso 
izročili v dar, temveč v varovanje za naše potomcel« 

V smislu dosedanjega dobrega in uspešnega sodelovanja z delovno 
enoto Kmetijskega kombinata v Trnovski vasi predlagamo, da se za grad
njo hlevov poišče primernejša lokacija predvsem o nam znanih vzorih iz 
občine Lenart, kjer so podobni hlevi zgrajeni po več km izven naselij! PO
dobno primernejšo lokacijo so predstavniki KS investitorju že predlagali na 
lokacijski razpravi, katere ekonomsko, ekološko itd. upravičenost pa naj 
preuče strokovnjaki in zanjo ODGOVARJAJOl1l 
V vednost: 
Kmetijskemu kombinatu P.tuj 
Kmetijskemu kombinatu Ptuj - DE Trnovska vas 
Predsedniku SO Ptuj Gorazdu 2mavcu 
Izvršnemu svetu SO Ptuj 
Oddelku za urbanizem in gospodarstvo SO Ptuj 
Občinski konfer. SZDL Ptuj 
Občinskemu komiteju ZKS Ptuj 
Sanitarni inšpekciji SO Ptuj 
Radiu-Tedniku Ptuj 
Komiteju za kmetijstvo 
Trnovska vas, 15. 3. 1988 

Predsednik skupščine KS 
Trnovska vas: 
Franc Požegar, s. r. 
Predsednica KK SZDL 
Trnovska vas : 
Angela Fras, s. r. 


