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Za odvajanje odplak 14,6 
milijarde  

 

V projekt vključene občine Dravskega in Ptujskega 
polja na občinskih svetih odločajo, ali bodo potrdile 
"identifikacijo investicijskega projekta" o zaščiti 
podtalnice, ki jo je za okoljsko ministrstvo izdelal 
mariborski Inštitut za ekološki inženiring  

 
Darja Lukman Žunec  

 

Ptujsko komunalno podjetje izvaja odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v petnajstih občinah: Ptuj, Kidričevo, Hajdina, Markovci, 

Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Destrnik, Majšperk, 
Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraž, Podlehnik in Žetale. V večini 
od naštetih občin javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi 
napravami šele dograjujejo, v upravljanje in vzdrževanje pa je 
podjetje doslej prevzelo le sisteme v Ptuju, Kidričevem, Hajdini in 

Trnovski vasi. 
 
"Ptujsko komunalno podjetje skupno upravlja okrog 86 km 
cevovodov za odvod komunalnih in padavinskih voda. Na javnem 
omrežju je sedem črpališč odpadnih voda, najpomembnejše je v 
Budini, ki vse v javno kanalizacijo zbrane odpadne vode z levega 
brega Drave prečrpava na njen desni breg, kjer je osrednja 
čistilna naprava. V javnem kanalizacijskem omrežju ptujske občine 
je 76,6 kilometra primarnih in sekundarnih vodov, v hajdinski 2,7 
km, v gorišniški 709 m in v kidričevski 14,4 kilometra. Na javno 
kanalizacijo je skupno priključenih 1940 individualnih 
stanovanjskih objektov, 391 večstanovanjskih objektov in 598 
podjetij. Komunalno podjetje pa upravlja še ptujsko in trnovsko 
čistilno napravo," niza podatke o obstoječem omrežju vodja 
projekta zaščite kakovosti podtalnice na Dravskem in Ptujskem 
polju dr. Uroš Krajnc. 
 
Za izvajanje projekta je pomembno tudi dejstvo, da odpadno blato 
oziroma mulj iz čistilne naprave odvažajo na odlagališče podjetja 
Silkem v Kidričevo in na kmetijske površine, za kar ima komunalno 
podjetje z lastniki ustrezne pogodbe. Odvoz blata poteka v skladu 
z uredbama o ravnanju z nevarnimi snovmi in o rastlinskih hranilih 
v tleh. Odpadke z grobih in finih grabelj ter plavajoče delce in 
maščobe iz maščobnikov in lovilnikov pa v sodelovanju s 
podjetjem Čisto mesto kompostirajo kar pri čistilni napravi. 
 
Kot smo poročali, naj bi v prihodnjih letih na območju občin 
Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Videm, Markovci in Gorišnica 
zgradili kanalizacijske sisteme in zamenjali zdravju škodljive cevi v 
povezovalnih vodovodih, obnovili čistilno napravo ter zgradili 
nekaj manjših novih. Zdaj je znana tudi že natančnejša vrednost 
predvidenih naložb. 
 
V omenjenem investicijskem projektu je vrednost vseh naložb 
približno 16,6 milijarde tolarjev. Za oskrbo z vodo naj bi porabili 
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milijardo, za gradnjo vodov za odvajanje in čiščenje odplak 14,6 
milijarde tolarjev ter milijardo še za obnovo in posodobitev ptujske 
osrednje čistilne naprave. 
 
Ne glede na izbrano različico naj bi bili stroški v omenjeni višini. 
Predvidevajo, da bi lahko polovico denarja pridobili iz skladov EU, 
upajo celo, da bodo ta sredstva nepovratna. Preostalo pričakujejo 
tudi od države, saj imajo občine možnost vlagati tudi pobrano 
takso za obremenjevanje okolja ter pridobiti dodatna sredstva 
državnega proračuna, ki so namenjena ukrepom za sanacijo in 
varovanje okolja. 
 
Naložba je, kot poudarjajo avtorji investicijskega projekta 
predvsem "varstvenega značaja", saj je njen namen "zagotoviti 
čim boljšo in čim hitrejšo pokritost območja s primernimi 
kanalizacijskimi sistemi in povečati obseg čiščenja odpadnih vod 
ter s tem zagotoviti ustreznejše varovanje in izboljšanje kakovosti 
podzemne vode ter boljšo in varnejšo oskrbo z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo" v Spodnjem Podravju. 
 
Tačas potekajo po svetih občin, ki so vključeni v projekt razprave 
in odločanje o odobritvi dokumenta, ki se nekoliko zapleteno 
imenuje " identifikacija investicijskega projekta" in ga je za 
ministrstvo za okolje in prostor izdelal omenjeni mariborski 
inštitut. Dokument je nujna osnova za ureditev projektne in 
prostorske dokumentacije in poročilo o vplivih na okolje ter 
pripravo investicijskega programa, finančnega načrta ter vloge za 
pridobitev nepovratnih in drugih sredstev iz države in skladov EU. 
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