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ZUPANI 0 VODOVODNI GRADNll 

odo 
konecmeseca 

podpisali? 
Cetrto leto ze se V spodnjem Podravju dajejo 

5 pripravo celovite obnove vodovodnega sistema. 
Kdo bo kaj placal in kdo kaj gradil, so stalna vprasanja 

Siavica picerko Peklar 

R egijski projekt Celovita 
obnova vodovodnega sis
tema Spodnje Podravje je 

zaposloval tamkajsnje zupane na 
veerajsnjem kolegiju. Dogovora, 
kako in kaj bo kdo financiral in kaj 
gradil, tudi tokrat ni. Se pa ve, da 
bodo 0 projektu se enkrat v zadnjih 
stirih letih govorili na izredni seji 
konec junija. 

Po svoJe, a (tudi) skup~ 

Kot smo ze poroeali, je pet sloven
skogoriSkih obein pretekli teden 
sporoeilo, da se bodo loeeno od sku
pnega projekta prijavile na razpise 
za pridobitev evropskega denarja. 
A kot so poudarjali veeraj, ostajajo 
v skupnem projektu in iz njega ni
kakor ne izstopajo. Da bi pospesile 

Komunalno podjetje Ptuj upravlja vee 
kot 1000 kilometrov dolgo 
vodovodno omreije. 
Foto: Siavica PICERKOPEKLAR 

pripravo projekta, so naredile samo
stojen korak, upajo pa, da jim bodo 
zdaj sledili se v vseh drugih spo
dnjepodravskih obeinah in bodo s 
skupnim projektom posodobili ze 
dotrajano vodovodno omrezje. 

~ .. ./ 
lozef Kokot, zupan 
Gorisnice: "Projekt 
razdvaja bolj kot 
predpisana razdalja 1,5 
metra med osebami 
brez mask." 

Ptujsko komunalno podjetje 
upravlja 1130 kilometrov vodovo~ 
dnega omrezja v 17 obeinah. Kot 
poudarja Janko ~irec, direktor Ko
munalnega podjetja Ptuj, je sistem 
star ze vee kot 50 let, dotrajan, z vee 
deset kilometri se vedno azbestnih 
cevi in potreben celovite obnove, ki 
je vredna vsaj 50 milijonov evrov. 
Stem denarjem naertujejo obno
viti 250 kilometrov vodovodne
ga omrezja in zgraditi tudi novo 
in nujno potrebno povezavo med 
desnim in levim bregom reke Drave. 

urgenca Ie "V jam i" 
"Nimamo nobene informacije, da bi vlada oziroma ministrstvo za zdrav
je razmi~ljalo 0 preoblikovanju na§e regijsk.e Splome bolniSnice Ptuj V 

negovalno bolniSnico. Se v&. minister Tornai Gantar je toVTstne infor
macije v vet izjavah zanikal; je veeraj spodnjepodravskim tupanom po
veclala ptujs.ka zupanja NuIka GaJSek. Dodala je, da se pri urgentnem 
centru nit ne dogaja, zato bodo predlagali skupni sestanek na ministr
stvu za zd.ravje. 

Kako zelo je zdajsnji sistem po
treben prenove, pove podatek, da 
se Komunalno podjetje Ptuj zdaj 
sooea s kar 25-odstotno izgubo 
pitne vode in z vse vee okvarami 
na vodovodnem omrezju. '''Sofi
nancirali bomo vse investicije, ee 
so te upravieene, vendar hoeemo 
odkrite pogovore. Nocemo delova
ti razdiralno, kot nam zdaj hoeete 
nekateri oeitati. A spomnimo se, da 
je se moeno zataknilo ze pri deIitvi 
vodovodnega omrezja oziroma pre
mozenja in pet obein tistega spora
zuma se vedno ni podpisalo. Zaradi 
nejasnosti glede premozenja zdaj 
prihaja tudi do tezav v zvezi z omre
znino. In dokler si ne bomo nalili 
eiste vode, projekt ne bo zazivel; je 
prepriean Anton Leskovar, zupan 
obeine Kidrieevo, kjer so pred me
secem sprejeli odpoved sporazuma 
o enotni omreznini. 

llh bo voda naposled povezalal 

Skoraj dye uri je potekala razprava 
o projektu, ki bolj razdruzuje kot 

povezuje, a naj bi se y prihcidnjih 
tednih vendarle zgodili premiki k 
zblizanju interesov. "Ko smo se v 
petih obeinah z obmoeja Sloven
skih goric odloeili, daprijavimo na 
evropske razpise svoj sklop investi
cije, nismo razmiSljali 0 izstopu iz 
skupnega projekta. V njem ostaja

. mo, a zelimo, da se stvari naposled 
premaknejo in se zaene delati." 

Zupani so se po letih sodelovanja 
v pripravi projekta - zgolj priprava 
vse dokumentacije je vredna milijon 
evrov, ki ga morajo plaeati obeine -
tudi tokrat sprasevaIi, kaj vse se bo 
v okviru investicije gradilo. Pa se je 
zalomilo ze pri razumevanju ter
minov, kot so primarni, sekundar
ni, transportni vodi. A kot je bilo 
po burni razpravi razumeti njihov 
mirni razhod, bodo do prihodnje 

H~jka Berlie CISTILNA AKCllA NA PTUlU predvsem plastenk in ploeevink od
vrzejo v obcestne jarke; pojasnju
je glavni koordinator akcije Ales 
Lesnik. O koli 300 obeanov se je 

minulo-soboto lotilo tradi
cionalnega spomladanske

ga Ciseenja okolja v ptujski obeini. Ze 
dan prej so se eistilni akciji pridruzi
Ii ueenci nekaterih osnovnih sol, se 
ta teden pa eiSeenje okolic posame
znih enot nadaljujejo tudi najmlajsi 
iz Vrtca Ptuj. 

Ptujska zupanja Nuska GajSek, ki 
se je akcije udelezila v eetrtni sku
pnosti Center, je ob zaeetku akcije iz
razila upanje, da bodo nasli manjse 
kolieine odpadkov kot pretekla leta: 
"Ker verjamem, da smo se do zdaj 
ze naueili, da smeti sodijo v kose in 
ne na tla. To je tudi videti na nasih 
ulicah in ob cestah. Tako da upam, 
da bo slo bolj za druzenje, ki ga res ze 
potreb:ujemo, ob tern pa bomo nare
dili se nekaj dobrega." 

Redni udelezenec ptujskih eistil
nih akcij je tudi poslanec v ddav-

Pobrali 4,5 tone 
odpadkov 

Najvec odpadkov Ijudje odvrZejo v obcestne jarke. 
Udelezenci sobotne akcije odstranili 

tudi zapusceno vozilo 

nem zboru Bostjan Korazija: "Glede 
na VTeme je udelezba zelo dobra, vsaj 
kolikor je bilo videti v eetrtni sku
pnosti Ljudski vrt. Opazili smo, da je 
odpadkov vendarle manj in upam, 
da jih bo vse manj, tako da nekoe 
take akcije ne bodo vee potrebne." 

Udelezenci sobotne eistilne 
akcije so pobrali skupaj okoli 4,5 
tone odpadkov, od tega 2100 ki
logramov kosovnih in 2400 ki-

logramov mesanih komunalnih 
odpadkov. "Najvee odpadkov so ude
lezenci akcije nasli na obmoejih va
rovalnih pasov obcinskih cest. Kot je 
bilo zaznati na cistilni akciji, opaza
mo pa to tudi pri delu obeinskih in
spektorjev, Ijudje najvee odpadkov, 

Na zelenicah ob ptujskih ulicah je 
odpadkov manj, veliko pajih leii ob 

cestah. Foto: Hajka BERUC 

Med akcijo so s pomoejo polici
je iz gozda odstranili tudi zapusee
no vozilo. Kot se izpostavlja Lesnik, 
so udelezenci z odpadki nasli tudi 
nekaj dokaznega materiala, tako da 
bodo lahko zoper nekatere krsitelje 

Na kolegiju zupanov so spet ribarili 
vkalnem. 

Fata: Siavica PICERKO PEKLAR 

seje, ko naj bi ze podpisali pogodbo 
o skupnem regijskem projektu, ven
darle razjasnili nejasnosti. 

Da je treba pohiteti, je zupane 
spet spomnila Mojca ~ibila iz ptuj
skega Znanstvenoraziskovalnega 
srediSea (ZRS) Bistra, ki dodaja, da 
je evropski denar mogoee dobiti za 
celovite regijske projekte, kar lahko 
razumemo, da se manjsim prijavi
teljem lahko pri pridobitvi denarja 
tudi zalomi. 

Je pa direktor Komunalnega 
podjetja Ptuj Janko 5irec skupaj s so
delavcem Radom Vekom predstavil 
najveeje investicije, med njimi na
ertovano gradnjo se enega, vee kot 
110 tisoe eVTOV VTednega globinske
ga vodnjaka na obmoeju Lancove 
vasi, ki bi pripomogel k izboljsanju 
pitne vode na sicer kmetijsko inten
zivnem obmoeju Dravskega polja. 
Obeta se zamenjava transportnega 
cevovoda med Dolanami in Cirku
lanami, nekaj vodovodnih gradenj 
v mestu na obmQtju Sovretove in 
Klepove ulice ter Ulice Vide Alie pa 
vgradnja filtrov za odstranjevanje 
zeleza in mangana. Napovedujeta 
tudi pripravo projektne dokumen
tacije za izgradnjo novega cevovo
da po Puhovem mostu v dolzini 
1600 metrov, za kar bo - za zaeetek 
- treba zagotoviti 15 tisoc evrov, je 
pa izgradnja cevovoda del regijske
ga projekta. 

uvedli prekrskovne postopke. "Res 
je, da je v tern casu tudi vegetacija 
ze bolj bujna, zato nekaterih odpad
kov morda nismo opazili. Divja od
lagalisea so bila na obmoeju ptujske 
in drugih obein spodnjega Podrav
ja v preteklosti veeinoma ze oCiSee
na, novonastala pa se trudimo eistiti 
sproti. Morda je ostalo Ie se kaksno 
tezje dostopno divje odlagaliSee." 


