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Slovenske gorice • Pet obCin v samostojen konzorcij 

Kako bo tekla 
obnova vodovodnega 
omrezja V prihodnje 
5 tem ko so se obCine Sveti Andrai, Destrnik, Tmovska vas, 
Cerkvergak in Sveta Trojica odloCile za samostojno pot pri 
obnovi svojega vodovodnega sistema, niso obupale nad 
prvotnim projektom celovite obnove za Spodnje Podravje, Ie 
postopke ielijo pospeSiti, pravijo. 

»Zaradi slabih izku}enj iz preteklosti, ko se kljub dogovorom ni 
naredilo veliko, poleg tega so se postopki zavlaeevali, ne zelimo 
vec tvegati, da bomo ponovno zamudili erpanje prepomembnih 
sredstev,« je v imenu novega konzorcija dejala andraska zupanja 
Darja Vudler Berlak in pojasnila: »Dejstvo je, da moramo vodovodni 
sistem obnoviti, ne glede na vire financiranja, zato je pomembno, 
da eim prej pridobimo projektno dokumentacijo. To ne pomeni, da 
odstopamo od prvotnega projekta, ampak ga zelimo sarno pospesiti. 
Svoj sklop bomo tako v najkrajsem moznem casu sprojektirali 
samostojno in pridobili gradbeno dovciljenje, enako prieakujemo tudi 
od vseh drugih obein.« 

Nismo krivi za razpad sistema 

Fete: MZ 

Pet slovenjegoriSkih oban se je odloCilo za samostojen sklop obnove vodo
vodne9a sistema. 

Pet slovenjegoriskih obcin bo torej postopek rekonstrukcije 
vodovoda od meje 5 ptujem do Sv. Trojice oz. Cerkvenjaka peljalo 
individualno kot svoj sklop, ki je ze pripravljen za oddajo, javno 
narocilo pa bo objayljeno najkasneje do 15. junija. Zupani so povedali, 
da so ze pristopili k pridobivanju katastra zemljise, obenem pa 
zavrnili vse zavajajoee informacije in manipulacije, ees da obnova 
sistema razpada zaradi njihove odlocitve. 

»Nasa poteza sarno pomeni, da bomo oddali svoj sklop, ki se 
lahko kadarkoli prikljuei k drugim sklopom, ko bo zadeva med 
ostalimi obcinami usklajena. Delitev na sklope v bistvu zagovarjamo 
od sam ega zaeetka, tudi zakonodaja 0 javnem naroeanju je na 
tern podrocju jasna. Pri projektiranju bomo v celoti spostovali in 
upostevali izdelan IZP-projekt, kar pricakujemo tudi od drugih obcin. 
Za zdaj pa gre zgolj za projektiranje, kar pomeni, da smo se z drugimi 
obeinami pripravljeni srecati tako pri prijavi projekta za erpanje 
EU-sredstev kakor tudi pri izvedbi,« so se deja Ii. Pripravljeni so tudi 
sofinancirati projektiranje drugih povezovalnih vodov in skupnega 
premozenja, a Ie po vnaprej dogovorjenih in potrjenih delezih, 
medtem ko pri primarnih in sekundarnih vodih ter zeljah posameznih 
obein ne bode sodelovali. 

Ptuj: zaskrbljeni zaradi 
enostranskih odlocitev 

V upravi mestne obcine (MO) Ptuj so se odzvali na odloeitev 
slovenjegoriskih obein, da gredo pri projektu obnove vodovodnega 
sistema svojo pot tako: »Obcine so odloeitev sprejele brez nase 
vednosti, v svojem dopisu pa se ne opredelijo glede financiranja 
projektiranja skupnih delov. Skupna odloeitev 12 obein, ki ostajamo 
zdruzene v projektu, je bila, da postopek izbire izvajalca pelje 
MO Ptuj in da - ee ne bo jasne zaveze preostalih obein, da bode 
financirale skupne dele - bomo projektirali Ie za potrebe obein, 
ki ostajajo podpisnice pogodbe. Idejna zasnova projekta bo 
glede na nesodelovanje doloeenih obcin ustrezno spreinenjena. 
Skupni sklop bo infrastruktura (za celoten sistem oz. povezavo 
sistema), sodelujoce obcine pa bode financirale po kljucu porabe 
vode. Sekundarni vodi in drugi predlogi obein bode samostojen 
obcinski sklop, ki ga bo financirala vsaka posamezna obeina,« so 
med drugim navedli v upravi ptujske mestne obeine in med drugim 
dodali: »MO Ptuj je tista, ki si z vsemi ostalimi obeinami izjemno 
prizadeva za ohranitev enotnega vodovodnega sistema, kar se 
odraza tudi v oeitanih zamudah pri izbiri izvajalca, saj se zaradi 
iskanja kompromisov in prizadevanj za ohranitev enotnega sistema 
nenehno vraeamo na izhodiscno tocko. Obeine zato izrazamo veliko 
zaskrbljenost nad tovrstnimi enostranskimi odloeitvami obein, saj 
to pomeni neposredno groznjo enotnosti vodovodnega sistema v 
Spodnjem Podravju.« 
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Podravje, Slovenija • ob drzavni meji velika voJaSka vaja Preskok 2020 

Vojaki se urijo tudi V Halozah in n~ Ormoskel 
- " 

Ce boste te dni v svoji okolici opazili VOjasKO ceto ali oklepnik, se ne ustraSite. Gre za urjenje pripadr 
Slovenske vojske na razlienih lokacijah ob meji s HrvasKO v okviru vaje Preksok 2020. V Podravju bo 
na obmoCju Haloz v Zavreu in Rogatcu ter v obCinah na OrmoSkem. 

Kdaj in kje se bode v Podravju 
urili pripadniki Siovenske vojske, 
ne bo znano do zadnjega. "Koor
dinacija z lokalno skupnostjo glede 
uporabe zemljise za potrebe vaje 
Preskok 2020 se poteka, zato je 
tezko napovedati, kje se bo vaja 
izvajala. Siovenska vojska se bo 
trudila, da bo vsaj 48 ur pred aktiy
nostmi obvestila lokalno skupnost 
o premikih Siovenske vojske in 10-
kacijah izvedbe vaje, /I so za ~tajer
ski tednik povedali naMinistrstvu 
za obrambo. 

Ta cas dnevno v vajo 
vkljucenih do 450 
vojakov 

Vaja Preskok 2020, ki se izvaja v 

koordinac~ji 5 Pol~cij.~, se je zac~la Vaja Preskok 2020 poteka ob juZni meji s HrvaSko, na teZko prehodnih zemljiSCih, izven vojaSkih vadiSC in stre 
konec apnla, koncah )0 bode 19· )U- ZaCeli so jo 24. aprila na lCocevskem, koncali jo bodo 19. junija. 
nija. Vojaske enote se urijo ob juzni 
meji, na obmoejih, ki so se izkazala Cerovega Loga, Zavrca, Rogatca in 
kot ranljiva za nezakoilite preho- Crnomlja potekalo usposabljanje 
de driavne meje. To so obmoeja eet (eeta je takticna enota z oko-
v okolici llirske Bistrice (primorski Ii 80-150 pripadniki). Pripadniki 
de!), Dolenjska, Haloze in Ormo- Siovenske vojske bode za potre-
sko. Tretji junijski teden bo v vaji be premikov uporabljali lahka te-
sodelovalo najvee enot, dnevno bo renska vozila, tovorna vozila, lahka 
vkljucenih tudi do 2.070 vojakov. kolesna oklepna vozila in helikop-
"Izvajanje vaj se bo postopno stop- terje. Najvee vozil skupaj bo ob po-
njevalo glede na velikost taktiene nedeljkih in petkih, ko bode enote 
enote. Med 1. in 12. junijem bo na zapuseale maticne vojasnice in se 
obmoeju Babnega Polja, Sneznika, vracale vanje. V tern' casu bo na av
Zabie, Gomanc, Glazute, Bojancev, tocestah tudi do 50 vojaskih vozil. 

Zupani bi vojski podelili 
policijska pooblastila 

Zupani oban ob juini meji ne nasprotujejo, da bi bila 
pripadnikom Slovenske vojske podegena policijska pooblastila. 
Celo nasprotno - skupina tupanov obmejnih oban predlog vlade 0 

aktivaciji 37. a Clena Zakona 0 obrambi podpira. Na predsednika 
driavnega zbora Igorja Zoraea so pred dobrim mesecem dni 
naslovili pismo podpore. Podpisniki so tudi Zupani obmejnih 
oban Spodnjega Podravja: Antonga zumbar (Cirkulane), Dangel 
Vrb'liak (Ormoz), Sebastian Toplak (Podlehnik), Branko Marinie 
(Videm), Slavko Pravdie (Zavre), Anton Butolen (Zetale),joZe 
Kokot (GortSnica) inJurij Borko (SrediSee ob Dravi). Podpisniki so 
preprieani, da bi vojska 5 pooblastili, ki vegajo za policijsko delo, 
lahko uankovito pomagala pri omejevanju nezakonitih migracij 
'ob meji. Poleg tega, da v driavo na nezakonit naCtn prihajajo tujci 
brez verodostojne legitimacije, obstaja tveganje, da prinaSajo 
okuzoe z nevamimi boleznimi. Zupani, ki so podpisniki pisma 
podpore aktivaciji 37. a Clena Zakona 0 obratnbi, so mnenja, da 
bi bila pornoe vojske 5 policijskimi pooblastili ob meji vee kot 
dobrodoSla. 

Slovenska vojska Policiji nudi pomoe pri varovanju driavne meje ()( 
bruarja 2016. Dnevno je na meji prisotnih do 200 pripadnikov Slooo 
vojske. 

Do sredine junija dnevno na vaji 50- Na koncu bodo zdruz 
deluje . do 450 pripadni~o: Slove~- vse VOl °aske sile 
ske vOJske ter do 50 vOZll1n zracmh 
plovil: lahka terenska vozila, tovor- Vrhunec vaje Preskok202C 
na vozila, lahka kolesna oklepna med 15. in 19. junijem, ko b 
vozila, letala PC9 in helikopte~i. 1. zdruzili u~enje vseh sil Siovel 
junija smo v sklopu vaje izvedli tudi vojske: kopenske, letalske, me 
prelet sestih ameriskih vojaskih Ie- rice in special nih sil. Vtem obd 
tal v spremstvu treh slovenskih nad bo d~evno v vajo vkljucenih dl 
bolnisnicami in domovi za ostarele, vojaskih vozil, zracnih in pOI 
5 katerim smo obelezili uspesen skih plovil ter do 2.070 pripadn 
konec epidemije koronavirusa. Z Siovenske vojske. "Z zdrui 
akcijo smo se simbolicnci zahvalili vajo bode sile Siovenske vc 
zdravstvenim delavcem, pripadni- pridobile dragocene izkusnje 
kom Civilne zascite in vsem, ki so de vodenja manjsih vojaskih 
bill oziroma so vkljuceni v sistem . racij na ozemlju Siovenije. UI 
zaseite in resevanja, ter vsem, ki se, da bomo v vsakem tren 
so med epidemijo zagotavljali de- pripravljeni na obrambo dda\ 
lovanje vseh osnovnih sistemov v pomoe drZavljankam in dric 
driavi. Letala so Siovenijo preletela nom v primeru naravnih in dr 
v dveh esalonih, med katerima je nesrec," so 0 namenu vaje Pre 
bila milja razmika, in sicer na visini 2020 povedali na obrambnen 
priblizno 1.200 metrov s povprec- . nistrstvu. Zupan ob~ine Or 
no hitrostjo 425 km/h. Za posadke . "Danijel Vrbnjak je dejal, da bo 
Siovenske vojske je bil polet ena venska vojska vajo izvajala tUi 
od rednih oblik usposabljanja leta obmocju ormoskih obein .. 
v formaciji." Mojca Zeml 

Policija V poostren nadzor 
Za poostren nadzor na juini driavni meji so se odloCili tu~ 

v Policiji. lzvajajo ga ta teden, od torka do danes (petka). N 
taJro imenovani balkanski migrantski poti je po navedba 
Policije vee deset tisoc migrantov. "Slovenska policija ~ 
kot vedno odziva na aktualne vamostne tre1ide in tudi 
tern poostrenim nadzorom nezakonitim migrantom 1a 
tudi organizatorjem nedovogenih migracij spor:oauno, d 
se iska'lie nezakonitih poti preko Slovenije · ne izplo1a," ~ 
poudarili moZje v modrem. . 


