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Površina/Trajanje: 322,51

Naklada: 25.010,00

Gesla: JAVNE SLUŽBE PTUJ, CERO GAJKE, ALEN HODNIK

D ela na ptujski tržnici sicer
še niso povsem zaključena

, zato so v Javnih službah

Ptuj previdni z napovedmi
odprtja trgovinice s pridelki in izdelki

lokalnih kmetij , ki je umeščena

v novo stavbo na prenovljeni
tržnici. A kot pojasnjuje tamkajšnji
direktor Alen Hodnik , bo, če bodo
dela in prevzemi na tržnici potekali

brez zapletov, trgovina predvidoma

lahko zaživela februarja :

"Tam bomo najverjetneje kombinirali

prodajo pridelkov z lokalnih
kmetij , pa tudi kakšnih paketkov ,
namenjenih turistom, saj si obetamo

, da si bodo tudi turisti ogledali
prenovljeno tržnico. Poleg tega si

želimo biti predvsem dopolnitev
ponudbe obstoječim branjevkam ,
da si ne bomo pretirano konkurirali.

" Za manjši gostinski lokal, ki
je umeščen v sosednji prostor , pa
Hodnik pojasnjuje, da za zdaj še ni

V začetku leta načrtujejo odprtje kar dveh trgovin s
pridelki in izdelki lokalnih kmetij, eno tudi na tržnici

Čakajo na dokončanje
tržnice

JAVNE SLUŽBE PTUJ

S povsem natančnimi napovedmi
odprtja trgovine na ptujski tržnici so še

previdni. Foto: Hojka BERLIČ

jasno , ali ga bodo prav tako prevzeli
sami ali pa bodo zanj poiskali najemnika.

Hkrati so v Javnih službah Ptuj
začeli tudi urejati sicer več let opuščeno

trgovino Bratje Reš v Volkmerjevi

ulici. Lokal , ki so ga vzeli v
najem, urejajo z lastnimi sredstvi, v
njem pa nameravajo že v prvi polovici

januarja prav tako ponuditi pridelke

in izdelke lokalnih kmetij, a
bo na tej lokaciji, tudi zaradi prostorskih

zmožnosti, kupcem na voljo
precej širši izbor kot v centru mesta.
Hodnik : " Ker pa gre za kar velik prostor

, smo ga del namenili tudi centru
ponovne rabe. Tako bo v enem delu
urejena trgovinica , ki je bila sicer na
območju CERO Gajke." (hb)
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