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Spodnje Podravje • Se pet obein je regyskemu vodoyodu reklo nasvidenje 

Bo pO petih letih mertcanja in zavajanja sledil 
Pet slovenjegorukih obein je v petek dopoldan sporoeilo, da odstopajo od skupnega regijskega projekta gradnje vodovodnega 
Cerkvenjak in Sveta Trojica. . 

Vse obeine na ptujskem vodo- kolegija zupanov javno povedal, da 
oskrbnem sistemu, razen Kidri- se mu dele pri pripravi razpisa zati-
eevega in Stars, so v zaeetku leta ka, med drugim zaradi neodzivnosti 
sklenile pogodbo, s katero so se za- nekaterih obein, ki niso pravocasno 
vezale, da bode financirale pripra- posredovale za projekt pomemb-
vo projektne dokumentacije za ob- nih podatkov. Ceh je takrat kaza-
novo celotnega sistema. Priprava lee uperil tudi proti Komunalnemu 
dokumentacije bi stala okoli milijon podjetju (KP) Ptuj, ki da mu ni ielelo 
evrov, obeine bi si stroske razdelile izroeiti ie izdelane dokumentacije v 
po kljueu porabe vode. Projekt bi digitalni razlieiei. Izroeili so mu jo v 
nato imeli pripravljen, da z njim kan- tiskani, ne pa tudi elektronski obliki, 
didirajo za evropska nepovratna saj so bili v vodstvu KP Ptuj mnenja, 
sredstva. Razpis, s katerim bi iskali da se digitalni del za pripravo razpi-
projektanta, so po pooblastilu so- sa ne potrebuje. A andraska iupa-
delujoeih obein pripravljali v upravi nja Darja Vudler Berlak je bila neo-
obcine Sv. Andrai. Njihov direktor majna in je vztrajala: »Dokumenta-
Miran Ceh je v zaeetku marea na seji cija, tudi v digitalni obliki, je nasa. Je 

Butolen 
v ozacaranem 

krogu brez 
izhoda 

Zupan obCine Zetale Anton 
Butolen je poudaril, da situacija 

Se malee ni enostavna in da teZko kaj 
kcmentira. A se je vseeno malo razgovoril. »V Zetalah imamo 
praktieno nov vodovod, k~ub temu projekt podpiramo, ker homo 
financirali skupne objekte na sistemu_ Ce pa se vod Gerega vas
Podlole skozi obCino Kidrieevo ne bo gradi~ potem je nesmiselno, 
da smo zraven. To je zacarani krog, iz katerega ne vidim izhoda. 
Vedemo se pobalinsko. Nam iupanom bodo mandati potekli in 
kc9 bo ostalo za nami?! Ce ne bo razvoja, nam bodo mladi odSli, mi 
stari pa bomo ostali brez vsega. Zelo sem razocaran.« 

last nas, oban, ker smo jo narocile 
in plaeale.« KP Ptuj je obcini Sv. An
draz projektno dokumentacijo izro
eilo v zaeetku aprila. 

Odlocitev na podlagi -
slabih izkusenj 

A jClvnega razpisa za skupni pro
jekt, ki ga je pripravljal andraski di
rektor Ceh, ne bo! Pet slovenjego
riskih obein se je odloeilo, da gredo 
po svoje, saj jih skrbi, da bi lahkos 
takSnim guneanjem in cineanjem 
na projektu zarnudili se naslednjo 
finaneno perspektivo EU. Sedanja 
je namree ie zdavnaj zamujena. 
»Glede na zelo razliena stalisea, 
mnenja ali neodzivnost nekaterih 
obein je prieakovati, da postopek 
za celovito oddajo projekta se dlje 
easa ne bo pripravljen za nada
Ijevanje. Pet obein nas je sprejelo 
jasno stalisee, da zaradi slabih izku
senj te finanene perspektive, kjer 
se je od leta 2015 zavlacevalo 5 po
stopki za pripravo potrebne doku
mentacije, ter zaradi nadaljnjega 
zavlaeevanja postopkov ne ielimo 
tvegati, da bi ponovno zamudile 
erpanje prepomembnih sredstev,« 
so poudarili iupani in iupanja ob
(in Destmik, Sv. Andraz, Sv. Troji
ca, Tmovska vas in Cerkvenjak •. 

Vlaganja tudi V 

nasprotju z zakonodajo? 
Dodali so se, da se je po prejemu Pet s1ovenjegoriSkih obCin je u petek uradno potrdilo infonnactjo, 0 katen se je u zakulisju lokalne politiCne scene gouorilo 

dokumentacije v digitalni obliki v celouite obnoue oodouodnega sistema zaradi dosedanjih s1abih U:kuSenj in neuCinkouite koinunikacije (usaj zafusno) 

Podravje • Odkupne cene za domace meso se naprej padajo 
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razpad sistema? 
(sistema. To so obcine Destrnik, Sveti Andrai, Tmovska vas, 

, Goznik 

7.e kaksen teden ali dua: da regijski projekt 
7A1puSCajo. 

aprilu in po natancnem pregledu 
le-te pokazala jasna slika, kaj ob
cine financirajo. »Ugotovili smo, 
da so v projektu zajeti novi deli 
projektiranja, ki se ne nanasajo 
na transportne oz. povezovalne 
vode, ampak popolnoma individu
alne primarne, sekundarne vode in 
zelje obcin, ki pa niso pomembne 
za obnovo skupnega sistema, tem
vee je to projektiranje v domeni 
vsake posamezne obcine, pray 
tako kasnejsega izvajanja. Meni
mo, da je financiranje projektiranja 
in obnove posameznih sekundar
nih in primamih vodov od vseh 
obcin za posamezne obcine tudi v 
nasprotju z veljavno zakonodajo.« 

Trenutno pO svoji 
poti, prihoda nazaj ne 
izkljucujejo 

»Obcine Sv. Andraz, Destrnik, 
Trnovska vas, Cerkvenjak in Sv. 
Trojica bomo postopek za svoj 
sklop rekonstrukcije vodovoda 
od meje z MO Ptuj do obcine Sv. 
Trojica peljale individual no, kot 
svoj skloPi ki je danes pripravljen 
za oddajo in je nesporen. Javno 
narocilo bo objavljeno najkasneje 
do 15. junija. Navedeno ne pomeni, 
da gre za delitev projekta' »Celovi
ta obnova yodovodnega sistema 
Spodnje Podravje«, temvec za od
dajo svojega sklopa, ki se lahko ka
darkoli prikljuci k ostalim sklopom, 
ko bo zadeva medostalimi obCina
mi usklajena. Pri projektiranju bo 

v eeloti spostovan in upostevan 
izdelan IZP-projekt,« je v sporoci
lu za javnost v petek med drugim 
navedlo pet slovenjegoriskih obcin 
in za ta cetrtek na to temo napove
dalo tudi tiskovno konferenco. 

KP Ptuj: 
»Merjenje principov 
in politicne moci 
ni primerno« 

Za komentar smo zaprosili tudi 
vodstvo KP Ptuj, ki upravlja ptujski 
vodovodni sistem. ~>Kot upravlja
vee vodooskrbnega sistema si zeli
mo, da bi ta se naprej ostal enovit, 
kajti Ie takSna organiziranost je na
joptimalnejsa in najracionalnejsa 
taka za obcine kot lastnice sistema 
kakor seveda tudi za vse nase odje
make - uporabnike. Menim, da se 
bo za morebitno pridobitev drZav-

. nih in evropskih sredstev vendarle 
treba med obcinami dogovoriti 0 

skupnem nastopu pri izvedbi pro
jekta, upostevajoc predvsem pot
rebne skupne objekte in naprave 
(globinski vodnjaki, transportni 
vodi, telemetrija ... ). Menim, da 
dokazovanje principov in politic
ne moci posameznih zupanov pri 
projektu oskrbe s pitno vodo eno
stavno ni primerno, ker gre na sko
do uporabnikov sistema, to pa so 
obcani,« je zapisal direktor KP Ptuj 
Janko Sirec. 

Mojca Zemljaric 

Podravje • Nova vlada, stare tezave s protitoCno obrambo 
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Stajerski' IInI!'IIln., 

VeCina zupanou se je zauila u molk 
Predsuzvniki oban Spodnjega Podravja (Xupani. podZupan~ dfTektorji obansldh "Fav) so 

se na terno regijskega voclovoda v petek zjutraj srecali na sedeZu MO Ptuj. ~lo je za delovni 
sestanek, zaprt zajavnost Glecle na vroee d0g4janje je bilo iupane po tern sestanku nekoliko 
teZje pri1cIicati, sqJ so imeli lear velika Casa zasedene mobilni1c£. Ali pa so telefoni ob nakm 
ldlcu zvcmili v prazno. Zupan~ lei namjihje uspelo prildlc~ so bili zelo redkobesedn~ veCina 
jih situacjje ni felela komentirati. . 

DestrniSki Zupan Franc PukSic je dejal, da bodo vse pojasnili na Cetrtkovi tiskovni 
konferend. iupanja obane Sv. Andrai Darja Vudler Berlakje poudarila, da so se za korak, 
lei so ga storill, odloCil~ ker se mora v~ kaj kdo plata. »NaS sklop je pripravgen za oddqJo 
javnega naroCila, 5 katerim homo poiskali projektanta,« je Se izpostavila. 

Zupan obCine Kidrieevo Anton Leslwvar je poved.al, da se skupnih sestankov na temo 
vodovoda vee ne udeleiujejo, leer 56 niso strinjali s kljutem delitve strolkov in v projekt vee 
niso vkljueeni. VnoviC je poudaril, da ne bodo plaCevali nekoj na slepo. »Veden maranto, kaj 
homo finandrali in sma ta1coj zraven1« 

Izstop Kidricevega iz projekta pomeni vrsto tdav za tri sosednje haloSke obCine. skozi 
obano Kidricevo namrec poteka glavnl transportni cevovod ad Gerelje vasi do Podloi, lei je 
pomemben za oskrbo 5 pitno vodo v obCinah MqJ5pe"rk in Zetale rer delu videmske obane. 
MqjSper§ka mpanja Darinka fakinje pozvala k enotnosti. »Zelimo si" da ostanemo skupaj. 
Gre za adgovomost vseh nas. Ne felim sf, da homo v zgodovino zapisani kat tisti, lei so razbili 
sistem, lei so ga gradJ1e generadje pred nanli.« 

Zupanja MO Ptuj NuSka GqJ!ek v petek nasta1e situacge ni komentirala, enake tudl ne 
rupan obCine Marlwvd Milan Gabrovec. Dejal je, da bodo kqJ vee 0 nadagnjih koraldh 
najverjetneje povedali v nasleclnjih dneh. 
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