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Tmovska vas • Prenova Simoniceve domaCije 

Gradbeniki brez interesa 
Ko je Ie . kazalo, da se bo prenova 5 slamo krite in vee kot 
dvesto let stare Simonieeve domaCije Ie zaeela, saj je ob
eina Trnovska vas objavila javno naroCilo za izbiro izva
jalca, se nanj ni nihee prijaviL Zato so postopek ponovili, 
a tal tudi v drugo za izvajanje zahtevnih gradbenih del ni 
bilo zanimanja. 

Kdo bo prenovil SimoniCevo domaCijo? Der)4f je zagotovljen, a prenova 
za·gradbenike oeitno ni zanimiva. 

»Zdaj imamo velik problem, saj smo za prvi del prenove, ki se tice 
stanovanjskega dela domacije, pridobili evropska sredstva, v projektu 
pa so jasno doloceni roki za izvedbo. Ti roki so zdaj seveda neizvedljivi, 
zato ne vidim druge resitve, kot da se sestanem z vodstvom ptujskega 
Lasa in grem na kmetijsko ministrstvo, da nam odobrijo enoletni odlog, 
mi pa v tern casu poiScemo izvajalca. Pomembno je namrec, da ne iz
gubimo ze odobrenih sredstev, saj obcina prenove sarna financno niti 
slucajno ne zmore,« je zaskrbljen tmovski zupan Alojz Benko. »Res ni
mamo srece 5 to hi~o. Najprej je dolgo trajalo, da smo se zedinili za pre
novo, se uspeli prijaviti na razpis, nas obcinski delez po dolgih razpravah 
vkljucili v letosnji proracun, na koncu pa nismo dobili izvajalca.« 

Eno od tezav za dYe propadli javni naro~i1i za izbiro izvajalca vidi 
Benko v dejstvu, da gre za obnovo spomeni~ko zascitene stavbe, kar 
pomeni, da mora izvajalec delati pod nadzorom zavoda za varovanje 
kultume dediscine, cesar se mnogi bojijo, druga tezava pa je nedvom
no trenutno stanje v slovenskem gradbenistvu. »Manjka Ijudi, tezko je 
dobiti izvajalca, veliko dela imajo in si lahko izbirajo projekte. Pred dese
. timi leti se je na javna narocila prijavljalo po deset interesentov, danes 
sarno se eden ali dva, ce sploh kdo. Za prvo fazo obnove pokopalisca, ki 
smo jo izpeljali lani, smo dobili sarno enD prijavo, me pray zanima, kako 
bo z drugo fazo, za katero bo rok prijave kmalu potekel.« SO 

Ormoi . Obcina s predkupno pravico 

Za cetrt milijona evrov 
kupili staro sodisce 
ObCina Ormoz je uveUavila predkupno pravico in za dob-

Aktualno 

Ptuj • KriziSce pri minoritskem samostanu 

Najboljsi hi bili s~ 
poskusali s »turb 
Nekaj manj kot 100.000 evrov je Direkcijo RS za infn 
tamega kroziSca na OrmoSki cesti, pri minoritskem s( 

da je semaforizirano kriZiSce v casu prometnih konic 
semaforje ali uredili tako imenovano "turbo" kroziSc 

Vse od zakljucka sanacije dra
vskega mostu in vzpostavitve nove
ga prometnega rezima Direkcija RS 
za infrastrukturo in Mestna obcina 
Ptuj iSceta optimalno resitev za enD 
najbolj obremenjenih prometnic v 
mestu. Da stanje, kot je veljalodo 
aprila letos, ni najbolj~e, je bilo jas
no zelo hitro. Gneca se je pojavljala 
predvsem z desnega brega proti 
mestu in je nastajala vsakodnev
no, najdaljse kolone so bile v casu 
prometnih konic. Zato je bilo treba 
vpeljati spremembe. Zacasna vari
anta ureditve montaznega krozisca 
je Direkcijo stala nekaj manj kot 
50.000 evrov, konec aprila letos pa 
so zagotovili se dodatnih 44.650 
evrov za vzpostavitev mimobezne
ga pasu. V obeh primerih je bil izbra
ni izvajalec Cestno podjetje Ptuj. 

Prometna studija aprila 
letos: najboljsa varianta 
SO semaforji 

Za izdelavo idejne zasnove in 
projekta za izvedbo ureditve kro
znega kri~isca driavnih cest na Or
moski cesti na Ptuju je bil na podlagi 
javnega razpisa izbran najugodnejsi 
ponudnik APPIA, d. o. o. Vrednost 
narocila za celotno dokumentacijo 
je znasala 350415 evrov. Torej, ce 
sestejemo. stroske 5 kroziscem, ki 
se vedno ni polno funkcionalno, 
so doslej narasli na skoraj 140.000 
evrov! V sklopu narocila se je v 
aprilu letos itvedla tudi prometna 
studija, ki je osnova za izdelavo pro
jektne dokumentacije ureditev kriz
isca. "Poleg predhodne (semafori-

Urejali bode turbo rondo, eeprav I 

pis za izbiro izvajalca del. Gradn 
je predvidena v drugi polovici lei 
2020," so pojasnili na Direkciji. 

Sodec po ugotovitvah izdelar 
prometne studije je od kroznih ~ 
zgc najugodnejse tisto 5 spiralni 

Na fotografiji je primer t. i. ~~turb 


