
porozlI na mlzo 
Dornavski zupan Janko Mere 

je na seji obeinskega sveta minuli 
eetrtek razkril, kaksna je situacija: 
"Nosilee projekta je Mestna obei
na (MO) Ptuj, ki nas je seznanila, 
da odseka kolesarske steze proti 
Dornavi ne bo gradila, saj nima 
dovolj sredstev. Na Ptuju so se 
odloeili, da bodo gradili kanaliza
cijo in dveh projektov naenkrat fi
naneno ne morejo podpirati. Tako 
bodo krak proti Dornavi ertali iz 
projekta." MO Ptuj je sieer nosil
ka projekta, ker ima edina v regiji 
dokument prometne strategije, ta 
pa je pogoj, da lahko z investicijo 
kandidirajo za evropska sredstva. 
Zato so vse v projektu sodelujoee 
obeine vezane na Ptuj. 

Svetniki s cmokom V grlu 
Ceprav se je vedelo, da se je 

projekt gradnje kolesark v Dornavi 

lCo1esarske steze od Ptuja proti Dornavi oeitno Se lep Cas ne boo 

ze skreil, 0 eemer je bila v prete
klosti tudi debata na obeinskem 
svetu, so dornavski svetniki infor
macijo 0 ertanju njihove obeine iz 
projekta sprejeli s emokom v grlu. 
Na vodstvo obeine so apelirali, da 
bi vendarle nasli kakSno pot, da bi 
zgradili kakSen odsek kolesarske 
steze. Padali so razlieni pomisleki 
in ideje. Sreeka Kondriea je zmoti-
10, da se obeina Dornava oddaljuje 
od drugih. "Ne razumem, zakaj je 
do tega prislo, zapiramo se vase in 
ne bomo imeli vee z nikomer nie?" 
je spraseval. Direktorica obeinske 
uprave Nada Kolednikje poveda
la, da obeina Dornava na odloeitev 
MO Ptuj ne more vplivati. "Odlo
eili so se, da kraka proti Dornavi 
ne bodo gradili, ker nimajo dovolj 

sredstev," je bila kratka v pojasni
lu. 

Za kilometer pol 
milijona evrov 

Svetniki so velike oei dobili tudi 
pri predstavljeni vrednosti odseka 
kolesarke Ptuj-Dornava, ki je dob
ra dva milijona evrov. "Lepo vas 
prosim, za kilometer kolesarske 
steze bi 510 pol milijona evrov ... 
Kakor hitro so v igri evropska 
sredstva, vrednosti projektov na
rastejo za dvakrat, trikrat," so ne
godovali. 

Zupan jim je pri tern lahko sarno 
pokimal, strinjal se je, da so vred
nosti res drastieno poskoeile. 

Mojca Zem/jaric 
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projekt je v tem trenutku videti 
kot poeeno ogledalo. Ali se bodo 
odlomgeni drobd razleteli vsak v 
svojo smer in bo ideja 0 projektu 
ugasnila, bo jasno Ie kmalu. Casa 
za mencanje ni vee veliko, saj se 
aktualno finaneno obdobje EU 
eez dye leti izteee. Dejansko se 
koneuje letos, a se lahko projekti v 
"podagSku" izvajajo do leta 2023. 
In ee padejo kolesarske steze, bo 
bera erpanja evropskih sredstev v 
obdobju 2014-2020 za veCino obCin v 
Spodnjem PodraYju zares skromna. 

Trnovska vas • Sportniki in rekreativci za vee sportnih povrsin 

~ 

Siritev sportnega parka naloga 2021 
sestali so se uporabniki obstojecega Sportnega parka v Tmovski vasi in doloCil~ katere spre
membe si v nqjkrajsem momem casu zelijo na obCinskih Sportnih in rekreativnih povrsinah. 

Predloge Sportnega drustva 
Kenguru, Kluba malega nogo
meta Trnovska vas, DU Trnovska 
vas in PGD Bis je obeinski upravi 
in kolegom svetnikom na zadnji 
seji obeinskega svetapredstavil 
svetnik Manfred Jakop (SDS). 
»Sportni park bi radi posodobili in 
razsirili s travnatim igriseem, kot 
se za podobne parke spodobi, bi 
v njem postavili fitnes naprave na 
prostem, igrala za otroke. Poveea
ti bi bilo treba tribuno in jo pokriti, 
dograditi prostor za pokrito keglji
see, znotraj tega pa urediti skupni 
prostor za gasilce in upokojenee, 
v katerem bodo lahko skladiSeili 
svoje rekvizite. Na eelotni povrsini 
sportnega parka je treba urediti 
tudi javno razsvetljavo.« 

Jakopa je zanimalo, ali je izdela
va idejnega projekta ze vkljueena 
v rebalans proraeuna, ki so ga sve
tniki sprejemali na zadnji seji, ven
dar mu je zupan Alojz Benko pojas
nil, da je projekt siritve sportnega 
parka, ki je za Jagrovo trgovino v 
srediscu Trnovske vasi, naertovan 
za prihodnji proraeun, torej za pro-

v Sportnem parku T rnovska vas med drugim naCrlujejo travnato igriSCe, 
fitnes na prostem, pokrite tribune in ke91jiSCe. 
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Manfred Jakop: »Sportniki in re
kreativci si f.elimo vee sodobnih 
Sportnih pOvrSin.« 

raeun za leta 2021, ki je v pripravi. 
»Ce bo vse po sreei, bi sli drugo 
leta v nakup zemljiSea in izdelavo 
projektne naloge. Moznosti za 
siritev sportnega parka so, izbrati 
moramo najustreznejso.« 
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Izreii kuponCek in ga prinesi , Qcenter PtuJ na 
, torek ..... 17. in 18. aro. Sodelu; in se poteguj 
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