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Tmovska vas • Po zapletih s sprejemanjem lanskega proraeuna dramatieno tudi letos 

Zupan protestno prekinil proraeunsko sejo 
Ceprav je Alojz Benko sprva pricakoval napomo usklajevanje predlaganih proracunskih postavk na odborih, pa se . 
to ni zgodilo, saj tam nanj ni bilo veCjih pripomb, Ie na odboru za infrastrukturo se svetnika Drago PukSic in Andrej 
Amuga nista strinjala s predlagani!1l najemom kredita. Zato je kazalo, da bo sel proTaeun tudi na zadnji seji obCinske
ga sveta gladko »skozi«, a se je obmilo &to drugace. Zupan je namree 1£ po n€kaj minutah odkorakal iz sejite sobe. 

so 
Alojz Benko: »Andrej Amuga mt oCita, cia je prorafun pripravljen brez 
pravne podlage, cia pritiskam na svetnike, cia ph napeljujem h krSenju za
konskih predpisov, kar odlOCno zavraCam.« 

Da se nekaj »kuha«, je pravza
pray nakazal ze zupan, ko je zavr
nil Amugov predlog 0 dopolnitvi 
dnevnega reda s tocko 0 pripravi 
investicijske dokumentacije oziro
ma bolj znanih diipih za v prora
cunu predvidene projekte, ces da 
ta tocka ne bo potrebna, ker »do 
tja sploh ne bomo prisli«. 

Ocitek 0 proracunu 
brez pravne podlage 

»Pred dnevi sem od gospoda 
Amuge prejel dopis, v katerem mi 
ocita, da je proraeun pripravljen 
brez pravne podlage, da pritiskam 
na svetnike, da jih napeljujem h 
krsenju zakonskih predpisov, kar 
odlocno zavracam, saj nieesar ne 
krsim in nikogar ne zavajam. Veliko 
sem razmisljal, kako naj se odzo
vem. Ne gre namree za prvo tako 
pisanje, to ni bila prva groznja, 
ceprav nismo nikdar hodili niti po 
robu, kaj sele eez. Slednjic sem se 
odlocil, da sejo prekinem in da do 
nasfednjic pripravimo novi prora
cun, ki bo popolnoma v zakonskih 
mejahj nadaljevali bomo torej, ko 
bomo imeli pripravljene vse'dipe', 
da bo vse po pravilih,« je dejal in 
zapustil sejo, svetniki pa so obse
deli preseneeeni in brez besed. 

Kaj je pravzaprav zapisal Andrej 
Amuga, da je tako razburil zupana? 
»Samo povedal sem, da se mi pre
dlagani osnutek proracuna ne zdi 

primeren za nadaljnjo obravnavo, 
ter ga spomnil, da je obcinski svet 
tisti, ki je najvisji organ odlocanja 
o usodi obCine, zupan pa obcin
ski svet samo predstavlja. Kajti 
dogaja se, da svetniki ne dobimo 
natancnih informacij 0 zadevah, 
o katerih odlocamo in za katere, 
ne nazadnje, tudi odgovarjamo z 
dvigom rok, ne smemo komenti
rati, ker to potem takoj pomeni, 
da nasprotujemo razvoju. Skratka, 
postavljeni smo pred dejstva,« po
jasnjuje Amuga. 

Od kod stevilke V 

proracunskih postavkah 
V proracunskem nacrtu razvoj

nih programov (NRP), nadaljuje 
Amuga, so navedeni stevilni pro
jekti brez pripravljenih diipov, ki pa 
so pogoj za umestitev projektov v 
proraeun. »S tem dokumentom se 
namrec ugotovi, ali je nacrtovano 
investicijo smiselno izvesti ali ne, 
hkrati pa se navede vire financira
nja. Sefe na osnovi teh podatkov 
obcinski svet odloei, ali gre neka in
vesticija v NRP. V predfaganem pa 
imamo projekte, nekatere tudi do 
leta 2023, ~a katere nam obeinska 
uprava ni dala niti na vpogled niti 
v potrditev nobenega diipa. Zani
mivo bi bilo izvedeti, kako so brez 
ustrezne dokumentacije sploh pris
Ii do teh stevilk pri posameznih po
stavkah. Zato bi bil moj predfog, ce 

Ptuj • Sole bodo vpisovale novince 

Andrej Amuga: »VeCina svetnikov se noee tzpostauljiUi in taka pogosto 
ostajam edini, ki se jauno 'pritofuje', ceprau me rui hodniku potem mar
sikdo podpre.« 

bi seveda dobil besedo' za razpra
YO, da bi se letos posvetili pripravi 
dokumentacije za zelene projekte, 
prihodnje leta pa bi se lotili investi
cij, saj bi to pomenilo nataneno fi
naneno konstrukcijo, hkrati pa nam 
ne bi bilo treba najemati kredita.« 

Zupanu je dovolj 
nenehnih grozenj 

Benko na drugi strani pravi, da 
je ze pred novim letom obcinski 
svet »potipal« glede prihodnjih ra
zvojnih projektov, ki so ga svetniki 
nacelno podprli. »Strinjali so se, da 
v letu 2020 pripravimo vec razpisov 
za projekte po celotni obcini, ure
dimo vee odsekov cest, predvsem 
tam, kjer nasi obeani se niti asfal
ta nimajo, dogovorili smo se tudi, 
da kljub morda drugacnim zeljam 
damo prednost projektom, ki jih 
sofinancira bodisi drZava bodisi EU. 
Naerte razvojnih programov smo 
tako pripravili do konca nasega 
mandata. Samo za zagotavljanje 
lastnega deleza za gradnjo obeh 
kolesark ter za obnovo Simo.niee
ve domacije potrebujemo 450.000 

evrov. Predlagal sem, da za to vi
sino najamemo kredit, za ~este pa 
poskrbimo iz proraeuna in preko 
23. elena ZFO. Je pa res, da za vse 
te projekte, ki smo jih predvideli v 
proracunu, se nimamo narejenih 
diipov. Ampak saj tega nihee nima, 
mi bomo zdaj edini v Sioveniji, ki 

bomo vse to naredili vnaprej. Naj
pomembn,ejse je namree, da imas 
zagotovljena sredstva v proraeunu, 
da imas proracun potrjen in da je fi
nancno vzdrZen. Dovolj imam tega, 
da mi bo nekdo nenehno grozil z 
zakonodajo, zato bomo zdaj, kot 
sem ze povedal, delali vse tocno 
po pravilih. Sele ko bomo imeli vso 
dokumentacijo, bomo naredili nas
lednji korak, prej ne. Kam bomo 
tako priSli in kaksni bode rezultatii 
pa bomo videli,« je sklenil Benko. 

Z lastnim mnenjem si 
sovraznik obcine 

Amuga je razoearan, da je znova 
izpadel kot sovraznik obeine. »To 
je obracanje dejstev. Samo svoje 
mnenje sem povedal, tako kot zu
pan in drugi svetniki zelim svoji ob
cini sarno najbolje. V preteklosti je 
ze bilo veliko narejenega irr upam, 
da se bo, ampak svetniki moramo 
imeti pravico izraziti svoje stalisca, 
tudi ee gre za nestrinjanje. Vecina 
se noce izpostavfjati in tako po
gosto ostajam edini, ki se javno 
'pritozuje', ceprav me na hodniku 
potem marsikdo podpre. Zelim si, 
da ne bi sedeli na dveh bregovih, 
da b( se lahko 0 vsem pogovorili, 
tudi skregali, ce je treba, nato pa 
v kultumem dialogu dosegli kom
promis za sku pen cilj: dobrobit ob
cine in njenih prebivalcev.« 

SenkaDreu 

Pred vrati vpisi V prvi razred 
v ponedegek, torek in sredo bodo potekali vpisi v prvi razred osnovnih sol na obmoCju MO Ptuj za solsko leto 2020/2021. 

~olske novince bode sole vpiso
vale na sedezih sol v ponedeljek in . 
torek dopoldan ter v sredo popol
dan. 

Vpis je obvezen za otroke, ki 
bode v letu 2020 dopolnili sest let 
(rojeni leta 2014). 

Otroke naj bi vpisovali v solo v 
solskem okolisu, kjer je njihovo bi
valiSce. Ti so skupaj z nataneno na
vedenimi ulicami podrobneje opre
nplipni n~ <;nletni strani Mestne 

stevanju zmogljivosti sole. Znotraj 
skupnega solskega okolisa so do
locena gravitacijska.obmocja, ki so 
usklajena z zmogljivostjo sole," po
jasnjujejo na MO Ptuj. Starsi sicer 
lahko vpisejo ali prepisejo otroka v 
solo tudi izven solskega okolisa, v 
katerem prebivajo, a morata odlo
eitev 0 vpisu oziroma prepisu otro
ka odobriti ravnatelja obeh sol. 

Vecina sol je v zadnjih dveh 
tednih ze pripravila spozravne 

Stajerski DNIK ! 

SrediSce ob Dravi • ZapuSceni objekti kazijo podobo kraja 

PrebivalcevJe vse manj, 
prazna vsaka cetrta hisa 
Propadajoee stavbe tudi v SrediSeu ob Dravi kazijo podob( 
obCine, ki se sicer z ustanov!ienim krajinskim parkom nadej( 
turistienegQ preboja. Mnoge pa skrbi, da bo takSnih stavb VSI 

vee. Prazna je skoraj i.e vsaka cetrta hiSa, kar je tudi posledi 
ca zaskrb!iujocega dejstva, daje prebivalcev vsako leto ma1!J 

Stanovanja se praznijo 
~_~~~:uIf:. 

Naseljena stanovanja 
Nenaseljena stanovanJa 

644 645 631 
161 160 176 

1'1 

Podatki drzavnega statisticnega urada za leta 2011 kazejo, da je bill 
v obcini kar 161 praznih stanovanj oz. his, kar pomeni, da je bila prazn 
vsaka peta hisa. Medtem ko se leta 2015 stevilo nenaseljenih stanovar 
skoraj ni zmanjsalo, pa zadnji podatki iz leta 2018 kazejo, da je stevil 
nenaseljenih stanovanj naraslo ze na 176. Statistika glede praznih st. 
novanj po obcinah je sicer precej skopa, saj kaze Ie podatke za leta 201 

2015 in 2018. Vendar pa je tudi iz njih lahko razbrati konstantno visanj 
stevila praznih stanovanj. To je seveda povezano z upadom populacije 
obcini Sredisce ob Dravi. Po zadnjih podatkih je v drugi polovici lanskl 
ga leta obcina stela Ie se okoli 1.950 prebivalcev. V zadnjih stirih letih j 
stevilo prebivalcev upadlo za skoraj 100. Stevilo prebivaicev se sicer 
vseh treh ormoskih obeinah vsakoletno zmanjsuje. 

. Podrtija vsem na oceh 
Na problematiko propadajocih stavb v obcini je na zadnji seji Opl 

zoril svetnik Jozef Sef. Kot je povedal, v oci se zlasti bode stavba, 
je v srediseu Grab, tik ob tamkajsnji drZavni cesti Dotrajani objekt je 
zasebni lasti, v enem delu celo obratuje loka!. »Gostje ali kolesarji, ki ~ 
kolesarski poti ob Dravi pridejo do glavne ceste, naletijo na zgradbo, r 
kateri raste gozd. To je po svoje znamenitost,« je sarkasticno dejal 
dodal: »To nikakor ne daje najlepsega zgleda nasega kraja. V Sredis< 
imamo dva ali tri tako ocitne primere. Treba bi bilo razmisljati, da se r 
nivoju obcine kaj ukrene.« 

Objekt tik ob glavni cesti nezadrZno proprula. 

Pristojni drzavni organi ne ukrepajo 
Zupan Jurij Borko je pojasnil, da se je obcina pred leti kot ena izm 

redkih lotila urejanja propadajocih nepremicnin s pripravo posebne, 
odloka, ki pa v praksi ni zazivel, delno tudi zato, ker sama drZava nir 
tovrstne ustaljene prakse. »Z republiskim inspektorjem sva pred leti r 
letela pray na omenjeno stavbo. Rekel je, da bo izdal odlocbo 0 rusit 
as tega ni bilo nic, paeeprav sem veckrat klical, pisal maile ... Ob t. 
neodzivnosti najbolj odgovomih in pristojnih je tezko kaj narediti ... « 

Dotrajan objekt tako ne Ie, da je kraju v sramoto, temvec postaja tl 
vse bolj nevaren, saj ga od glavn€ ceste loci Ie zelo ozek plocnik. 

Kdo je sploh za kaj pristojen?! 
Obcinska inspektorica Jana Cavnicar po drugi strani pravi, da je 1 

stojna za ukrepanje v skladu s sprejetim omenjenim odlokom obeil 
»Obcinska inspekcija je v prejsnjem letu na to temo prejela enD prija 
na obmocju srediSke obcine, ki pa jo je zaradi nepristojnosti odsto 
la pristojnemu inspektorju. Obcinska inspekcija prejema prijave gle 
propadajocih stavb posredno, predvsem takrat, ko iz zanemarjel 
zemljisc in objektov na njih zarascenost poseze na javno cesto, kar 
je po zakonu 0 cestah prepovedano. Takrat ukrepamo v skladu z zal 
nom 0 cesth in ne obcinskim odlokom.« 

Kot je se povedala, omenjeni odlok glob za krsitelje ne predvide 
»Ce pa bo obcina z izvrSbo sama zalozila sredstva za izvedbo vzdrZel 
nih del, pridobi na objektu zakonito hipoteko v visini stroskov izvedl 
ee lastnik na podlagi izstavljenega racuna ne bo poravnal obveznosti 
obcine.« Monika Horvat 


