
ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА И ПЛАНИНЕ РУДНИК

Положен камен
темељац за
Визиторски центар
Завршетак радова планиран за јул следеће године

Председник милановачке
општине Дејан Ковачевић и дире-

ктор општинске Туристичке органи-
зације Десимир Ћаласан, у прису-

ству представника локалне самоу-

праве и грађана, положили су ка-
мен темељац за будући Визито-
рски центар. Према плану и наја-

вама, Визиторски центар ће се
простирати на 533 квадратна ме-
тра и представљати вишенамен-
ски, мултифункционални објекат,

чиме ће бити знатно обогаћени
туристички потенцијали ове пла-

нине.

- По нашој динамици и у

договору са Министарством тури-

зма, у овој години ћемо завршити
прву фазу радова како бисмо на
пролеће кренули са другом фаз-
ом радова на Визиторском центру

- рекао је Ковачевић на почетку

обраћања, након свечаног отва-

рања радова на Руднику, и наста-
вио: - Планина Рудникје један од
значајних туристичких потенција-
ла у нашој општини. Ми ћемо у

наредном периоду, што смо ста-

вили у план за наредне четири го-
дине, гледати како на најбољи
начин да промовишемо туризам и
планину Рудник као туристичку

дестинацију. Поред Визиторског

центра, којег данас свечано почи-

њемо да градимо, у наредних не-
колико дана расписаћемо и те-
ндер за прву фазу радова на

отвореним базенима који се на-

лазе нешто испод Визиторског
центра, где ћемо заједно са
компанијом „Контанго" градити

отворене базене. Оно што је,

такође, јако значајно је то што је

то први корак, у преговорима смо

са Скијалиштима Србије и Срби-

ја шумама да покушамо да на-

правимо једну ски-стазу у

наредном периоду. Знамо да по-

стоји проблем са временским
условима, односно недостатком
снега током зиме. али ћемо гле-

дати са неким вештачким оснежа-
вањем да то решимо како бисмо
једну стазу имали за најмлађе који

желе да науче да скијају.
Ковачевић се осврнуо и на

водоснабдевање и канализацију
на планини Рудник као предуслове

за развој навеће планине Шуму-
дије и изразио очекивање да ће
Визиторски центар и отворени

базени бити завршени до јула

следеће године.

- Визиторски центар састо
ће се од подрума где ће би

изложена стара ракија, затс
приземља у ком ће бити смеште.
канцеларије Туристичке орган

зације, сувенирница, конгреа

сала и два апартмана, док ће I

на поткровљу налазити три одв
јена апартмана - подсетио је, н

кон положеног камена темељц
директор општинске Туристичг
организације Г. Миланов!.

Десимир Ћаласан. Њ
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