
Iturno dedis,cino, tradici,io, kulturo. 
andidaturo je tudi Lokalni program kulture za obdobje 
j, ki je v nastajanju. "Ze z odloeitvijo za kandidaturo je 
e prepriean Steger. 
leta naj bi bilo znano, ali je Ptuj med finalisti. Od leta 
.1aziv EPK imelo ze 60 mest 

Dienana Kmete( 

~ve na kandidaturo 
10 sto tisoCakov ... 
bndno iz spedfikacije strOSKov priprav na leandi-
• ~ bo ptujska obCina za to: projekt v tej fazi name-
N) evrov. Preko podjernne pogodbe je 22.000 evrov 
~ za Martino MQ9d!c, nekqj manj, okrog 15.0000 
'JaCilo vodje projekta AleSa Stegra, enak znesek pa 
~la tudi svetovalec Mitja tander ter avtor Lo1ca1ne
rna za kulturo 202~2028 Ales Novak. 
~ednarodne izvedence za EPK Je planiranih 6.000 
00 evrov za potne stroSke vodje kandidature, kar 
:ov za med!fs1ce aktivnosti, 8.000 evrov za druge 

.000 za dele na socialnih omre%jih in spletno stran 
, Se ni tzbran). 

,ndUlaturo je oatno zelo velik: 

bila podpisana l:a 100 kilometr()v, a 
so jo p'oveeali, pri eemer ostaja pri
spevek obein nespremenjen: "Po
godbena vrednost se ne poveeuje, 
s svojim vlozkom bomo mi pokrili 
razliko," je se povedal Sirec. 

Kot enG izmed prioritetnih na
log pray to investicijo vidijo tudi 
zupani Spodnjega Podravja. 

Majsperska zupanja Darinka Fa
kin je sicer izrazila bojazen, kaj bo, 

nl IJIIO nlKOg CII , III IJI pnl"UVIl "'~., c

zno projektno dokumentacijo za 
prijavo na razpis. Igric okoli tega je 
bilo pred dvemo, tremi leti veliko; 
celo razlag, do zo sonocijo obstoje
cega vodoyodnega omrezja ni pot
rebno nobeno gradbeno dovoljenje 
in ostala projektna dokumentacija, 
ceprav je ze takratna oko/jska mi
nistrica Majcnova dala ptujskim (in 
podravskim) ve/jakom jasno vede-

lnU9'~~u(;t'VlD0.7r-~~r-u~"" "'-'-*-J-r'--·~----., 

da oi nadomestna investicga zdaj namesto 160.000 evroy·stala 
okrog mllijon evrov. Ta interpretacija ni povsem tolna. Tudi 
z morebitno sanacijo em v stan konstntkcfji mostu bi v dog
lednem Casu moral biti zgrqjen povezovalni vodovod Cez Puhov 
most. S tern namenom je y njem puJCen koridor. Do pa to veCji 
zalogaj. Ne bo Slo Ie za povezavo na mostu, ampak vse do seme
narne. Do te naloZbe bi pris10 y vsa1cem primeru, Ie casovna di
menzga je zdaj drugaena. Ce bi sanirali staro eev, bi novo gradili 
pozneje,"je pajasnil Sirec. 

Tmovska vas • Mercator prodaja pritliCje stavbe, v kateri je tudi obcinska uprava 

Se V nekdanjo solo vraca otroski smeh? 
Obcini se je z »najbogsim sosedom« uspelo dogovoriti ° prodaji svoje nekdanje trgovine v srediSeu nasega, ki zaradi 
zanemarjenosti vega za grdo packo sredi Tmovske vasi. 

Obeinska uprava v Trnovski 
vasi ima svoje prostore v stavbi v 
srediseu naselja, vendar sarno v 
prvem nadstropju; pritlieje, ki je 
v lasti Mercato~a, namree ze leta 
sameva in propada. »Najboljsi so
sed« je svojo majhno prodajalno ze 
zdavnaj zaprl. Vse od takrat se spo
dnjega del a stavbe ni vzdrzevalo. 
Ur.ejena ni bila niti etazna lastnina. 
Ceprav je Mercator solastnik stav
be, vanjo ni vlagal popolnoma nie. 

»Veekrat smo se skusali pogo
voriti, a brez uspeha. Ker oddaja v 
najem za nas ni bila zanimiva, am
pak zgolj prodaja, smo ponovno 
pritisnili na Mercator in slednjie se 
nam je uspelo dogovoriti, dfl gredo 
v prodajo. Naroeena je bila ceni-
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Za pritliCje »obanske« stavbe se zanima domaanka, ki hi prostore uredila 
za popoldansko varsroo otrok. 

tev, imamo ze tudi potencialnega 
kupca, domaeinko, ki bi si rada v 
teh prostorih uredila popoldansko 
varstvo otrok. Zelimo si, da bi bi/a 
zadeva koneno speljana do konca, 
da bo stavba v celoti zazivela in ne 
bo vee grda packa nase obeine,« 
upa zupan Alojz Benko. 

Stavba je bila sicer zgrajena leta 
1894 za potrebe sole. Za tisti cas je 
imela zelo moderne in svetle ucilni
ce v prvem nadstropju, v pritlieju, 
ki naj bi bilo v kratkem predmet 
prodaje, pa je bilo stanovanje za 
nadueitelja in ueitelja. Ce bo del 
stavbe namenjen varstvu otrok, se 
bo torej vanjo po vee desetletjih 
vrnil otroski smeh. 
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