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V omenjenem odloku so druga
ee opredelili nekatera zemljisca, 
med drugim tudi tisto, na katerem 
je igrisce za golf, ki je opredeljeno 
kot povrsina na ~portno dejavno
sti, namenjena trzenju, je pojasnil 
hajdinski zupan Stanislav Glazar. 

Tako golfisti po novem placu
jejo ze plizu 50.000 evrgv tega 
nadomestila, blizu 30.000 jim ga 
odmerjajo v MO Ptuj. 

Ptujski zupanji Nuski Gajsek so 
ze predstavili tezave, s katerimi se 

poravnala vse svoje obveznosti 
iz tega naslova. Nikogar torej nis
mo prosili za odpis omenjenega 
zneska. Glede na ponovno pove
eanje nadomestila smo pristojne 
v MO Ptuj in Obcini Hajdina zeleli 
opozoriti na nevzdrZnost nada· 
Ijevanja taksne politike.Dejstvo, 
da placujemo nadomestilo za 
zemljisca, ki smojih z lastno pod· 
jetnisko idejo in z lastnimi sredstvi 
spremenili iz divjega odlagalisca 
odpadkov in obmoeja za samoos~ 
krbo z gramozom in lesom, je po 

da se preneha nenehno poveceva
nje zneska nadomestila. Menimo 
namree, da se mora prj doloeanju 
visine zneska upostevati specific
nost uporabe prostora, predvsem 
pa, da se 0 tern nadomestilu zac
ne razmisljati kot 0 pomembnem 
dejavniku, ki vpliva na (ne)razvoj, 
ne pa Ie kot 0 prirocnem masilu za 
krpanje proraeunskega brezna," 
je tezave, s katerimi se srecujejo 
v druzbi Golf Invest v letosnjem 
letu, predstavil direktor Jernej 
Loncarie. IgriSCe za golf je eM bolj urejenih v Sloveniji. 

Trnovska vas • Stari Simonicevi s slamo kriti domaciji se koneno obetajo lepsi casi 

Prenova obcinskega bisera tudi s pomirqb prostovoljcev 

ki, ampak nerazumevanje obcin· zvojnih spodbud lokalne ! 
skih veljakov. Druzba bo torej ti in jih nista niti pricako 
poslovala tako dolgo, dokler bo sele zahtevala. Agrarni sl 
v stanju zagotavljati takSen nivo redno placujemo najemn 
storitev, kot jih nasi gostje prica- smo jo pogodbeno doloc 
kujejo in zahtevajo, in dokler bo v povrsin pa smo tudi ze 0 
takih razmerah mogoce 5 prihodki je se povedal Jernej Lonee 
pokrivati vse obveznosti. Letos ra-
cunamo na okrog 400.000 evrov 
prihodkov, ce bi bile razmere nor
maine bi jih bilo 100.000 evrov 
vee. Strategije 0 razvoju turizma 
na Ptuju in v okolici se mnozijo, 
rezultati pa zal ne. Dejstvo pa je, 

uredimo sami. Iz razpisa! 
marsikaj trtali, nato pa g, 
no objavili in dobili izva: 

Simoniceva domacya je V svoji zgodovini dozivela ze marsikaj, pfed desetletjem, ko je skrb nad njo preNzela obcina Tmovska vas, pa je kazalo, da bo kmalu zasijala V svojem izvimem 
bliSeu. A ni bilo tako. Leta so tekla, skoraj je Ze klonila pod tezo casa, zdaj pa se bo, kot kate, zanjo Ie doAJro izteklo, saj naj bi se prenova kmalu zacela. 

Benko ob sprejemanju 
sa proracuna pojasnil tr 
svetnikom. »Na sreco r 
nekaterimi resitvami prE 
roti stopila tudi konzer 
stroka. Stevilke so zdaj 
obnova stanovanjskega 
zdaj ocenjena na 97.40C 
darskega pa na 113.40' 
Dodali smo se postavko 
triko, ki je zdaj v hisi ni, 
morebitne nepredvidem 
v visini 15.000 evrov, kc 
znese dobrih 225.800 eVI 
smo prvotno ponudbo zc 
evrov uspeli oklestiti 2 

80.000 evrov. Ki pa jih I 
veda morali oddelati sail 
projekta dobimo skupa 
evrov, nekaj denarja bo 
promocijo in notranjo 
skratka racunamo, da bi; 
pri prenovi znasal nekjE 
evrov. Res je, da smo si 
lik zalogaj, koordinacijo 
prostovoljno delo, skupc 
to~em obcinske upravE 
zornikom del nam ne be 
menim, da smo se pray ( 

Ta se je dolgo prestavljala, ker 
so se zmeraj pojavili za obcino nuj
nejsi projekti. Ko je stavba zaeela 
se bolj propadati in groziti, da se 
bo zru~ila sarna vase, pa so se za
cele polemike, ali je vanjo sploh 
smiselno »vreci take kupe denar
ja«, kot so govorili nasprotniki pro
jekta. Spomnimo, da je bila pray 
stara cimprana lepotica sokriva, 
da je prvic v zgodovini obcine pa
del predlagani proracun. Po dolgih 
razpravah so trnovski svetniki Ie 
potrdili zacetek prepotrebne pre
nove t10maeije in se hkrati odlocili, 
da bo prenova potekala v dveh 10-
cenih fazah: za stanovanjski in za 
gospodarski del. 

Serija razpisov brez 
ponudb 

Kot smo ze porocali, obcini tudi 
po veckrat ponovljenih razpisih 
ni uspelo najti izvajalca obnove, 
saj se nanje sprva sploh nihce ni 
prijavil. Da bo 510 v tretje rado, so 
upali na obcini, zato so v tretjem 
razpisu zdruzili prenovo obeh de
lov domacije, tako stanovanjskega 
kot gospodarskega, in izvajalcu 
ponudili daljsi izvedbeni rok. Da 
ne bi izgubili ze odobrenih sofi
nancerskih sredstev, kar bi tako 
rekoc povsem onemogocilo naer-

OIo: SD 

Alojz Benko: »T akoj ko homo spre
jell prorafun za leto 2021 in 2022, 
bomo podpisali pogodbo z izvajal
cern del in zaeeti obnovo.« 

te po obnovi, saj je obeina sarna 
ne bi zmogla, so morali kmetijsko 
ministrstvo zaprositi tudi za po
daljsanje roka izvedbe. Razloge za 
nezanimanje izvajalcev je zupan 
Alojz Benko videl v dejstvu, da gre 
za obnovo spomenisko zascitene 
stavbe, kar pomeni, da mora izva
jalec delatLpod nadzorom zavoda 
za varovanje kulturne dediseine, 
cesar se mnogi bojijo, druga te
zava pa je po njegovem v stanju 
v slovenskem gradbenistvu, v ka
terem manjka predvsem delovne 
sile. SimoniCeva domaCija caka na prenovo. 

w 

Manfred Jakop: »lipam, da homo 
k prenovi SimoniCeve domaCije 
prostovotjno pristopili v fun veCjem 
Stevilu in pomagali po svojih moeeh 
inznanju.« 

Obcino bo prenova 
stala 150.000 evrov 

»Izvajalca, enega samega sicer, 
smo slednjic dobili, aza 302.000 
evrov za celoten gradbeni del, 
kar pa je bilo po nasi oceni mnogo 
prevec, zato smo skusali najti ce
nejso resitev, da ohranimo Simo
nicevo domacijo. Sedli smo skupaj 
z upravnimi odbori drustev in sli 
natancno od postavke do postav
ke, pregledali, kje je kaj precenje
no in kaj lahko s pomocjo drustev 

To dolgujemo nas 
otrokom 

Da podpira zacetek 0 
moniceve domacije, je ' 
tnik Manfred Jakop: » 

va domacija je odgovol 
vseh, ki zivimo v Trnovsl 
je to edina taka stavba v 
jo bomo lahko, ce borr 
zmogli in znali, izkoristi 
mocijo kraja in drustev. ( 
se pogova~al 5 stevilni~ 
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obnova. Zaprli ga ne bode lastni
ki, ampak nerazumevanje obein
skih veljakov. Druzba bo torej 
poslovala tako dolgo, dokler bo 
v stanju zagotavljati takSen nivo 
storitev, kot jih nasi gostje priea
kujejo in zahtevajo, in dokler bo v 
takih razmerah mogoee s prihodki 
pokrivati vse obveznosti. Letos ra
eunamo na okrog 400.000 evrov 
prihodkov, ee bi bile razmere nor
maine bi jih bilo 100.000 evrov 
vee. Strategije 0 razvoju turizma 
na Ptuju in v okolici se mnozijo, 
rezultati pa fal ne. Dejstvo pa je, 

red desetletjem, ko je skrb nad njo pre,vzeia obcina Tmovska vas, pa je kazaIo, da bo kmalu zasijaia v svojem izvimem 
~a, zdaj pa se bo, kot kale, zanjo Ie dobro izteklo, saj naj bi se prenova kmalu zacela. 

1m na prenooo. 
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Manfred Jakop: »Upam. da homo 
k prenovi SimontCeve domaaje 
prostovoljno pristopili v am veCjem 
stevilu in pomagali po svojih moeeh 
in znanju.« 

Obcino bo prenova 
stala 150.000 evrov 

»Izvajalca, enega samega sicer, 
smo slednjie dobili, aza 302.000 

evrov za celoten gradbeni del, 
kar pa je bilo po nasi oceni mnogo 
prevee, zato smo skusali najti ce
nejso resitev, da ohranimo Simo
nieevo domaeijo. Sedli smo skupaj 
z upravnimi odbori drustev in sli 
nataneno od postavke do postav
ke, preg/edali, kje je kaj precenje
no in kaj lahko s pomoejo drustev 

bila nikoli delezna kakrsnih koli ra- tisoe evrov nadomestila na leto. Ce bi se uveYavil nepremicninski 
davek, bi plaeevali 3.800 evrov na leto, kot je pokazal informativni 
izraeun. Ne razlikujejo med povrsinami za Sport in nezazidanimi 
povrSinami, ki so zelene povrsine. eelo namje bilo pojasnjeno, da 
bi nam lahko zaraeunali Se veliko vee. Nadomestila nam ne morejo 
zniZat~ ker je vse po zakonu, skladno 5 predpisi, 5 tem da je odlok 
v vsaki obCini drugaeen. To pomeni, da ne gre za Cisto zakonsko 

zvojnih spodbud lokalne skupnos
ti in jih nista niti prieakovala, kaj 
sele zahtevala. Agrarni skupnosti 
redno plaeujemo najemnino, kot 
smo jo pogodbeno doloeili. Nekaj 
povrsin pa smo tudi ze odkupili," 
je se povedal Jernej Lonearie. 

MG osnovo. Primerjava z ostalimi igriSCi za golf pove, da je vse odvisno 
od lokalnih skupnos~ od tega, kakSen odnos imajo do igriSea za 
golf. Tud~ kjer je lastnik drZava, plaeujejo bistveno manj. Trudimo 
se, da bi igriSee obdriali pri iivyenju. Ce pa se bode razmere se 
slabSale,se bomo morali odloCi~ kako naprej.Tudi likvidadjaje 
ena od moinih <>pcij." 

uredimo sami. Iz razpisa smo tako 
marsikaj ertali, nato pa ga ponov
no objavili in dobili izvaja/ca,« je 
Benko ob sprejemanju rebalan
sa proraeuna pojasni/ trnovskim 
svetnikom. »Na sreeo nam je z 
nekaterimi resitvami precej nap
roti stopi/a tudi konzervatorska 
stroka. Stevi/ke so zdaj sledeee: 
obnova stanovanjskega dela je 
zdaj ocenjena na 97-400, gospo
darskega pa na 113-400 evrov. 
Dodali smo se postavko za elek
triko, ki je zdaj v hiSi ni, in druge 
. morebitne nepredvidene stroske 
v visini 15.000 evrov, kar skupaj 
znese dobrih 225.Boo evrov, torej 
smo prvotno ponudbo za 302.000 

evrov uspeli ok/estiti za skoraj 
Bo.ooo evrov. Ki pa jih bomo se
veda morali oddelati sami. Za oba 
projekta dobimo skupaj 9B.ooo 
evrov, nekaj denarja bo 510 se za 
promocijo in notranjo opremo, 
skratka raeunamo, da bi nas delez 
pri prenovi znasal nekje 150.000 

evrov. Res je, da smo si zadali ve
lik za/ogaj, koordinacijo z drustvi, 
prostovo/jno delo, skupaj z direk
torjem obeinske uprave in nad
zornikom del nam ne bo lahko, a 
menim, da smo se pray od/oei/i.« 

To dolgujemo nasim 
otrokom 

Da podpira zaeetek obnove Si
monieeve domaeije, je deja/ sve
tnik Manfred Jakop: »Simoniee
va domacija je odgovornost nas 
vseh, ki zivimo v Trnovski vasi. Zal 
je to edina taka stavba v obcini, ki 
jo bomo lahko, ce bomo seveda 
zmogli in znali, izkoristili za pro
mocijo kraja in drustev. 0 tem sem 
se pogovarjal s stevilnimi po vsej 

Streho morali prekriti s folijo 
ObCina je z obema projektoma preko ptujskega Lasa us

peSno kandidirala na javni razpis pri Evropskem kmetij
skem skladu za razvoj podeieya (EKSRP), ki bi za vsakega 
primaknil po 49.000 evrov. Projekt prenove stanova,yskega 
dela domaCije, v katerem so poleg obCine partneTji se Dru
Stvo gospodinj, Turistieno druStvo in Pika, d. o. 0., so poime
novali Zivyenje pod slamnato streho Simoniceve domacge, v 
njem pa naj bi uredili prostor za medgeneracijsko druie,ye 
z moinostjo bivanja. Obuja,ye starih obicajev panonske hiSe 
5 slam nato streho pa se imenuje projekt prenove gospodar
skega dela domaCije, v katerem naCrtujejo postavitev muzeja, 
organizacijo raznih prireditev in delavnic ter prikazov starih 
obicajev in tehnik. Poleg ObCine Trnovska vas so partner
ji projekta DruStvo za ohranjanje obieajev Loac, Bolfens"ko 
druStvo yubitegev stare tehnike in Pika, d. o. o. Za oba pro
jektaje bila izdelana projektna dokumentacija in pridobgeno 
gradbeno dovoyenje. Medtem je bila slamnata streha it tako 
naeeta, daje ob deiju praktiCno povsod zatekalo v notranjost 
stavbe, zato jo je bilo treba prekriti 5 folgo, da so ustavili na
day,ye propada,ye. 

Sioveniji, vsi iseejo zgodbe, ki jih 
povezujejo s starimi zgradbami, a 
marsikje takih hiS ni vee. Mi jo ima
mo, zato je pray, da poleg cest, 
kanalizacije, ureditve sredisca 
obcine in se eesa poskrbimo tudi 
zanjo, da ne propade. Za ta denar 
se najba ne bo svetila, ne bo zlata, 
bo pa ohranjena. Gotovo bode se 
razpisi za financiranje programov 
drustev in razvoja podezelja.« Da 
gre pravzaprav za biser obcine, je 
doda/ se A/ojz Fekonja. 

Podpis pogodbe pO 
sprejetju proracuna 

Andreja Krajnc pa je meni/a, da 
je skrajni cas za ukrepanje. »Vse 
predolgo ze to vleeemo in razpra-

v/jamo, ali bomo ali ne bomo ob
navljali. Dajmo ze enkrat, sicer se 
nam bo prej podrla.« 

Zupan pa je pojasnil: »Za letos 
ne moremo vee racuilati na evrop
ska sredstva, smo pa z rebalansom 
zagotovili 20.000 evrov za stroske 
osnovnih priprav/jalnih del. Zdaj je 
vse odvisno od svetnikov in spre
jetje proracuna, kjer pa ne prica
kujem tezav. Takoj ko bo sprejet, 
upam, da bo to ze v oktobru, in 
sicer skupaj za leti 2021 in 2022, 

bomo lahko pod pis ali pogodbo 
z izvajalcem in takoj zaeeli de/ati. 
Ce hocemo poerpati sofinancerski 
denar, mora biti namrec prenova 
zakljucena do oktobra prihodnje 
/eto.« 

Senka Dreu 


