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Podravje • V obcinah so odprta stevi/na gradbisca 

V roke gradbenih podjetij se stekajo 
milijoni evrov javnega denarja 
Ceprav se vellko govorlln plie 0 krlzi v gradbenlitvu, pa sllka delovliC v 21 obClnah Spodnjega PodravJa kaie preceJ drugaeno podobo; 
v Casu poletja so namree odprta itevlina gradbliCa, kl Jlh flnanclrajo obelnskl proraeunl, seveda (z vellko) pomoeJo driavnega In evrop
-. kega denarJa. 

Gradblncl ln javne finance 
v splelni apllkaclji Supervlzor smo preverll4 koliko sred

stev so posamezna podjetja, ki na obmoCju reglje trenutno 
IzvaJajo najveCje investicije, v minulih letih prejela iz naslova 
javnih financ (torej od ministrstev, organO\l v njihO\li sesta
vi ali od abCin). Izplaclla so bila izvedena v obdabju januar 

2003-avgust 2013. 

PODJETJE ZNESEK IZPLACIL 
(vevrih) 

Ceslno podjelje Pluj 122.844.393,23 

Cestno podjetje Murska 61.398.182,04 
Sobota 

Komunalno podjetje Ormoz 50.542.242,17 

Aslalti Ptuj 47.543.296,54 

Komunalno podjelje Pluj 36.221.225.49 

GP Project ing Ptuj 31.312.950.62 

Sirabag gradbene sloritve 21.955.080,56 
Ljubljana 

"Slrabag AG, podruinica 24 .666.763.74 
Ljubljana 

Geodetski zavod Celje 20.008.496,33 

AJM Pesnice 17.895.225.83 

Komunala Siovenske 16.781.874,86 
gorice 

Gradia Celje 14.910.810,83 

Oollnka Inzeniring Beltinei 11.209.174,41 

Gradbeni~tvo Milan Pintaric 10.822.954,02 
Spodnja Seavnica 

IGO Holermous gradnje 331.415,5 
Ormoz , 

"IGO Holermous 9.395.743,99 
inveslicijsko gradbena 
druzba 

Emil Grobelnik alec 7.665.251 ,28 

Knuplez. d. o. 0 . , Zg.velka 6.677.701,12 

Plimaalee 5.645.461,05 

Jozel Zolger Maj~perk 5.602.248,99 

SGP Mesner Zg. Kungola 5.035.410,11 

EM-Grad Spodnja Hajdina 1.787.037,79 

MarkoMark PobreZje 1.680.640.92 

Branko Ciglar Oornava 1.446.735.55 

Nival Invesl Pobrezje 798.079,73 

Kograd Siovenske Konjiee 771.397,05 

Gradnje Starne 541.453,29 

Eleklrotehnika Milo~ic Ptuj 456.460,66 

Stajerles trade Podgorci 395.291.46 

Kamnoseslvo N&N Lenart 310.843,50 

Energoinvesl Ljubljana 110.414,91 

Beloniea Maribor 92.526,85 

Po zgolj kratkern pregledu 
nekoliko vecjih nalozb (nad 
100.000 evrov) po oocinah 
pa je tudi hilro jasno, kateri 
gradbinci so bili na javnib 

- razpisib najuspesnejsi; da so 
nekatera od podjetij kot naju
godl).ejsi ponudniki podpisa
la tudi izvajalske pogodbe ,na 
zalogo., pa tudi ni ·vee nobe- . 
na skrivnost 

Destrnik 

'r 

Foto: Crtomir Gomik . 

V Destrniku urejajo poslov
no cono Janewvski Vrh; gre 
za kornunalno ureditev pri
bliZno 0,63 hektarja zemljisc, 
projektantska vrednost vseh 
del je ocenjena na 685.424 
evrov (sofinanciranje v 'visi
ni 50l.312 evrov zagotavlja 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj), izvajalec del je Ce
stno podjetje Ptuj. 

Na Ptuju med drugIm ureJajo rondo na Puhovl. 

Duplek 
V Dupleku teee prenova in" 

prizidava kultumega dorna 
Korena, vrednost vseh del je 
454.293 evrov (sofinancira 
MKO), glavni izvajalec del 
Knuplcl, d. o. o. 

V izvedbi je drugi sklop del 
rnedobcinskega projekta iz
gradnje regionalnega vodovo
da s sanacijo cest, pogodbena 
vrednost vseh del z aneksorn 
za nujna nepredvidena dela 
znasa l.462.054,11 evrov. Viri 
fmanciranja so trije, in sicer 
kohezijski sklad 71 %, drZava' 
12,5 % in posamicne obci· 

ne 16,5 %. Izvajalec na obeh 
sklopjh je Kornunala Sloven
ske gorice. 

Gradi se tudi vodovod Vin
ce-Vurberk, pogodbena vre
dnost vseh delje 886.316,86 
evrov, projekt je sofmanciran 
iz kohezijskega sklada, izva-

. jalec del pa prav tako Kornu
nala Slovenske gorice, dela 

. bpdo koneana v letu 2014. 

Juriinci 
V obCini teee energetska 

sanacija OS JUrSinci,vrednost 
prenove je priblifuo 500.000 
evrov (sofmancer je MzIP), 
izvajalec del je GradbenislVo 
Milan Pintaric iz Sp. Scavnice. 

. Nadgradnja vrtca, vre
dnost projekta je slab milijon 

Eden najYeCJlh projektov y Jurilnclh Je uredltev centra Gabmlka, 

307.285,17 evrov (sofinan
cer v visini 267.280 evrov je 
MzIP). 

evrov, sofmanciranje v visini 
200.000 evrov zagotavljajo 
iz RRP, izvajalec je prav tako . 
Gradbenistvo Pintaric. V teku je obnova javne raz

Celovita infrastrukturna svetljave, vrednost projekta je 
ureditev sredisca Gabrnika s· priblizno 300.000 evrov, izva
ktoziseern, projekt se izvaja 
dvofazno; prva faza je ovrc
dnotena na 970.000 evrov, 
qruga faza pa na 2,2 rnilijona 
evrov (sofinancer druge faze 
je DRSC v visini 1,9 rnilijona 
evrov), izvajalec pa je Cestno 
podjetje Ptuj. 

Starie 

jalec pa Energoinvest, d. o. 0 ., 

Ljubljana. 
Tece tudi gradnja sekun

darne kanalizacija v oocini 
StarSe, ocenjena vrednost 
projekta je 1,6 rnilijona evrov, 
izvajalsko podjetje pa Gra
dnje Stark 

V prihodnjib dneh pa je 
predvidena se obnova ceste 

V teku je energelskasanaci- . Zlatolieje-Starse; ker spada 
ja OS SlarSe, dela izvajata pod- projekt v program odprave 
jetji Betonica, d. o. 0., iz Mari- posledic po lanskih popla
bora in Kograd iz Slovenskih yah, ga financira proraeun 
Konjic. Vrednost pogodbe je RS, izvajalec pa Se ni znan. 
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V veC obClnah teCe energetska sanaclja osnovnlh iol Ina posnetku oS V1dem). 

Trnovska vas dnje os dr. Ljudevita Pivka. V vesticije je 139.000 evrov, iz
letu 2014 pa MO Ptuj nacrtuje vajalca pa staCestno podjetje 

V avgustu naertujejo zace- zaeetek stirih vecjih investi- Ptuj in Eiektro Marlbor. 
tek rekonstrukcije regionalne cij, ce ji bo uspelo na razpisih Najvecji projekt, ki ga v 
ceste skozi naselji Bis in LoCic, pridobiti tudi evropska sred- obcini Hajdina nacrtujejo v 
sOfinancerja projekta sta ob stva. V sklopu II. faze naj bi se letib 2013 in2014, je izgra
obCini Se DRSC in DARS. so- nadaljevala dela v dorninikan- dnja kanalizacije na celotnem 
casno bo obcina urejala se ka- skem samostanu, nacrtuje se obmoeju obeine, kjer je se ni. 
nalizacijo v Bisu, za kar name- rekonstrukcija Mestnega trga Stala bo 700.000 evrov, od 
rava pridobiti sofinancerski ter energetska sanacija os tega znaSajo evropska sred-
dele'! iz. MKO ali RRP. Skupna Olge Meglie in OS Breg. stva 187.000 evrov in sredstva 
vrednost obeh nalozb je oce- driave 106.000, v nacrru je se 
njena na dva milijona evrov, HaJdlnl komasacija (195.000 evrov) 
izvajalec pa Cestno podjetje V Obcini Hajdina je v za- in ureditev vaskega sredisca v 
Ptuj, ki naj bi dela dokoncalo kljucni fazi izgradnja kanali- Siovenji vasi (104.000 evrov). 
nas\ednje leto. zacijskega sistema v Siovenji . Kldrlc.vo 
SVeti Andrai vasi, Gerecji vasi in Hajdo-

. sab, vrednost projekta znaSa 
V obeini Sveti Andral po . 287.000 evrov, izvajalec je Ce

zbranih informacijab v tern stno podjetje Ptuj. 
casu nimajo odprtih grad- V DraZencih so pri koncu 
biSC. dda na izgradnji plocnika z 

estn .. :.' Pta razsvetljavo v skupni vredno-
M l o_ ml I sti 101 tisoc evrov, izvajalca 

V MO Ptuj zaenktat se po- sta Cestno podjetje Ptuj in 
tekajo dela v dominikanskem Elektro Maribor. 
samostanu, investicija I. faze V centru obcine je v iz
znaSa dobrih 4,27 milijona gradnji plocnik, vrednosti 
evrov, od tega je mestni pro- del znaSa 180.000 evrov, ter 
racun udeleZen z 2,217 mi- plocnik z razsvetljavo na Sp. 
lijona evrov. Izvajalec del je Hajdini, kjer je vrednost del 
avstrijsko podjetje Strabag. 157.000 evrov. Izvajalec v 

Pri Knjiznici Ivana Potrca ,obeh primerih jeCestno pod
Ptuj poteka sanacija oporne- jetje Ptuj 
ga zidu in ureditev parkirisca, Plocnik in javno razsvetlja
kar bo stalo dobtih 114 tisne vo pa gradijo tudi na relaciji 
evrov, financerka je v celoti Skorba - Hajdina. Vrednost in
MO Ptuj. Izvajalec del je GP 
Project ing, d.o.o. 

Urejanje rondoja na Puhovi 
cesti bo stalo dobrih 361.000 
evrov. Dela so se prieela juni
ja in morajo biti koneana do 
septembra, izvajalec del pa je 
Cestno podjetje Ptuj. 

V teku je tudi sanacija kul
turne dvorane Rogoznica, 
ki bo skupaj stala dobtih · 
639.000 evrov, edini financer 

, je MO Ptuj, izvajalec del pa 
Project ing., d. o. o. 

V Kidrieevem se ta me
sec zacenja obnova dvorca 
Sterntal, projekt je vreden 
1.470.518 evrov (sofinanci
ranje v visini 923.914 evrov), 
projekt bo koncan septembra 
2014, izvajalec del pa je GP 
Project ing, d.o.o: 

V teku je izgradnja sekun
dame kanalizacije Cirkovce
Stralgonjca v dolzini dobtih 
7 km, projekt je vreden 1,2 
milijona evrov (visina soft
nanciranja 700.000 evrov), 
dela izvaja Cestno podjetje 
Ptuj. 

Pray tako se na osnovi jav
no-zasebnega partnerstva 
gradi objekt Zdravstvenega 
doma s stanovanji v vrednosti 

780.000 evrov, izvajalec je GP 
Project ing, d.o.o. 

V izvajanju je tudi projekt 
ureditve centra Cirkovc, kjer 
je v zakljucni fazi krozisce, 
vredno okoli 400.000 evrov. 
Izvajalec del podjetje EM 
Grad sSp. Hajdine. 

V zakljucni fazi so dela na ' 
cesti Lovrenc na Dravskem 
polju v vrednosti 230.000 
evrov, izvajalec je Cestno 
podjetje Ptuj~ v nacrtu je Se 
energetska sanacija dveh os 
(Boris Kidric in Lovrenc), za 
kar tece postopek izbire izva
jalC(! del. 

Markovcl 
V obCini Markovci je v 

teku energetska sanacija OS 
v vrednosti 990.181 evrov 
(sofinanciranje iz MzIP znaSa 
764.986 evrov), izvajalec del 
je GP Project ing, d.o.o. 

-Pred ktatkim je bila konca
na infrastrukturna ureditev 
tretje faze obrtne cone Novi 
jork, kar je veljalo dobrih 
110.000 evrov. Izvajalec del je 
bilo Komunalno podjetje Ptuj. 

Ta teden so podpisali po
godbo za ureditev 'prostora 
za razstavo stalne zbirke etno
loske dediscine, vkljucno z 
izgradnjo osebnega dvigala 
ob obcinski stavbi. Vrednost 

Po poletnih poCitnicab pa 
so veCje investicije Se novo
gradnje jayne razsvetljave, 
ureditev kriZisCa z avtobu
snim postajaliscem v Sp. Ve
lov!eku, energetska sanacija 
stavb Vrtca Ptuj (predvidoma 
naj bi zaceli sanacijo dveh od 
sedmih stavb) in zaeetek gra- , Mod vellklml projektl obCIn 80 gradnje kanallzacljsklh In vodovodnlh slstemov: 
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Banene garanclje za 'gradblnce 
IIIudca: naJboII ~ 80 Dhteve I'8ZIIIMI

ko\T •• ,.U""". 
NLB za svoje komitente nemoteno izdaja garancije po 

standardnih kriterljih, kjer banka najprej oceni reference, se 
Jlf8Yi molnost izpeljave projekta komitenta gIede na razpi
sani projekt Prl svoji odloCltvi nadaije banka upoSteva bon~ 
teto komitenta in znotraj Ie te placilno sposobnost in kapital
sko ustreznost Ocena navedenega je podlaga za odloCitev 
banke 0 odobritvi in izdaji garanclje za resnost ponudbe in 
v nadaljevanju garancije za dobro izvedbo pogodbenih Db
veznosti. 

Glade na nphove obseZne izkuSnje v postopku prljave oa 
razpise v NLB poudarjajo, da ni najbolj problematiCna pO
dobitev bancnih garancij, temvee nesorazmernost zahtev 
za flnanena zavarovanja od razpisnikov javnih naroeil. Na to 
problematlko radno, preko portala javnih naroell, opozarja 
tudl MinistrstvO za finance, ki apelira na razpisnike, naj ne 
postavljajo ponudnikom zahtev po nesorazmernih oblikah 
zavaravanj. kat 80 na primer poIeg garancij ~ razlicne vrste 
zavezujoCih izjav za financiranje. Omenjeoo namree pred
stavija najveejo oviro pri prijavah na razpisane projekte, saj 
stroSkovoo in kapitalsko obremenjuje ponudnika. 

Nova KBM pri svojem delavanju upoSteva in spoStuje slo
vensko zakonodajo ter naeela strokovnosti, profesionalnosti 
in skrbnost dobrega gospodarstvenika. V skladu s sprejeto 
polltiko banke in intamimi navodili Nova KBM za odobrltev 
storitVene garancije potrebuje ustrezno dokumentacljo. ve
zano na posel, za katerega se pridobiva garancija in podat
ke 0 posIovanju druibe, vkijueno z navedbo zavarovanj za 
I,dano garancijO ter dnuglh Informacij, kat so reference, do 
sedaj unoveene garancije in podobno. Zahtevaoa dokumen
taclja je odvisna od kompleksnosti posla, ne glede na to pa 
mora biti posel ustrezno razdelan v smislu podatkov 0 pre
dracunski vrednosti, finaneni konstrukciji, denarnim tokom, 
terminsklm planom, specifikaciji izvajalcev oziroma podizva
jaicev, ki bodo na projektu sodelovali, morabitne sklenjene 
predpogodbe, pogodbe ali ponudbe. Na osnovi celovito 
pridobljenih podatkov in dokumentov banka oceni kraditno 
sposobnost druZbe oziroma njen garancijski potencial, ki je 
osnova za odloeanje 0 odobritvi garanclJe. Garanclja mora 
biti tudi ustrezno zavarovana. 

Zaradi posebnosti, ki jih ima posaniicen projekt ali posel 
in ne nazadnje tudi poslovanje ter izkusnje gradbenih druib, 
ne moremo govoriti na sploSno, v kakSnih primerih banka 
zavrne izdajo ga{anciJe_ Ce drulba ne izkazuje ustreznega . 
garancijskega potenciala ali je njena boniteta neustrezna, 
hkrati pa ne more zagotoviti ustreznih zavarovanj za garan
cijo ter ima zgodovino veekrat unoveenih garancij, je odlo
citev banke ali njenega ustreznega organa odloeanja lahko 
negativna. 

investicije je 256.897 evrov 
(sofmanciranje MKO v viSini 
180.117 evrov), izvajalec del 

. je Gradia, gradbeno podjetje 
Celje 

Nacrtujejo se gradnjo kole
sarske steze Bukovci-Markov
ci, za kar je odprt javni razpis 
za izvaialca del, vrednost in
vesticije pa je 245.841 evrov, 
gradnjo vecnamenskega cen
tra v Sobetincih, za gradnjo 
centra za medgeneracijsko 
druzenje v.Stojncih se iscejo 
izvajalca, vrednost nalozbe 
pa je 132.284 evrov. Markovci 
pa skupaj z Gorisnico in Ptu

. jem crujo Se na izvedbo vee 
milijonov evrov vredne dru
ge faze kanalizacije. 

Maji perk 
Najveeja letosnja nalozba 

v Majsperku je nadgradnja 
vetca, ki se je zaeela v teh 
dneh, koncana pa bo v !etu 
2014. Vrednost nalozbe je 
okoli 790.000 evrov (sofinan-

, ciranje iz RRP znaSa 481.000 
evrov), izvajalec del je GP 
Project ing, d.o.o. V zakljue
ni fazi je modern\zacija ceste 

. Belsak - Dobrava v vrednosti 
165.000 evrov, ' prepritani 
pa so, da bodo labko koncali 
tudi gradnjo plocnika Lesje -
druga faza, kje~ je glavni inve
stitor DRSC, deleZ obcine pa 
znaSa okoli 80.000 evrov. Iz
vajalec del jeJoze lolger s.p. 
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Se letm; bodo zai~e1i tudi 
gradnjo cestnih odsekov Po
luce-Kosovo sedlo in Sitei
Jelovice v vrednosti 908.000 
evrov (sofinancerski delef 
iz razpisa Juina meja znaSa 
759.000 evrov), dela bodo · 
koneana v letu 2014, izvajalec 
del pa je pray taka Joie lol
gers.p. 

Sicer pa so !etos dokoneali 
tudi nekaj investicij, ki so bile 
zaeete lani, kar nekaj pa jih Se 
naertujejo. 

Zavi'c 
V Zavreu nadaljujejo izgra

dnjo kanalizacije v naselju 
Hrastovec. Celotna vrednost 
investicije je 538.854 evrov 
(skupni delef driavnega so
financiranja 292.300 evrov), 
dela naj bi bila koneana do 
konca letosnjega leta, izva
jalec del je Cesmo podjetje 
Ptuj. V naertu je Se energetska 
sanacija OS Zavre v vrednosti 
146.417 evrov in sanacija pri
marnega vodovoda Formin 
- Zavre, ki se finaneira iz dr
iavnega proraeuna. 

Zetale 
. V Zetalah so zaeeli mo

dernizaeijo lokalne cesie 
Strajna-Prekoie-PoUU vrh 
ter lokalne ceste Zg. Ravno
Globneec-Potni vrh. Gre za 
dYe cesti, ki IVorita celoto v. 
skupni dolzini ·sest kilome
trOY. Investieija je dvoletna 
in mora biti v celoti koneana 
do septembra naslednje leto. 
Skupna vrednost naloibe je 
okrog 910.000 evrov. lnvesti
eija se sofinancira iz razpisa 
Juina meja" v visini 760.000 
evrov. Izvajalec del je podje-

. tje Asfalti Ptuj. 

Podlehnlk 
V obeini Podlehnik je v 

teku modernizaeija dveh· ce
stnih odsekov; lokalna cesta 
MMP GruSkovje-Zgornje 
GruSkovje je ovrednotena na 
704.000 evrov (Ievji delei 
sofmanciranja je zagotovljen 
iz razpisa Juina meja), izva
jalec del je Cesmo podjetje 

-

Tednikov objektiv 

SanaclJe so deleinl tudl obCinskl vrtcl, domovlln dvorec Stemtal. 

Ptuj po pogodbeni vrednosti koneana do konca avgusta. 
581.025,20 evrov. Iz istega Cesmo podjetje Ptuj je v 
vira in v enakih sofinancer- obCini Cirkulane izvajalec 
skih deleiih se financira modernizacije treh cestnih 
tudi rekonstrukeija lokalnih odsekov: . Pristava_ Pohor
cest KOzminei-Strajna-Ro- .. je (vrednost obnove znaSa 
dni Vrh. Projekt je vreden 213.000 evrov) ter Mali Okie 
972.000 evrov, dela pa izvaja in Veliki Okie (vrednost 

-druiba Asfalti Ptuj po pogo<!- obnove s!ednjih je slabih 
beni vrednosti 765.687,16 800.000 evrov). Za lokalno 
evrov. Izvedba obeh projek- cesto Pristava-Pohorje je Ob
tOY bo trajala dYe leti. Pray eina uspdno pridobila sred
.tako je Obeina Podlehnik na sIVa po 23. elenu ZFO, obno
podlagi 21. C1ena Zakona 0 va ceste v Malem in Velikem 
financiranju ohein uspeSno okieu ,Ie skupni projekt z 
pridobila sredst;va za sanacijo . Obemo Videm in je pray tako 
zemeljskih usadov. Projekt se stoodstomo fmancirana (ra
izvaja v tern letu, njegova vre- zen DDV) iz naslova razpisa 
dnost pa je 194.000 evrov. Juina meja (707.000 evrov). 

. 
nancirana pribliino v deleiu 
ene tretjine, in sicer 793.000 
evrov. Dela po pogodbi mo
rajo biti koneana konec julija 
prihodnje leto. 

Gorlinlca 
V obeini Gorisnica je tre

nutno v teku sarno ena oa
loiba, to je komasaeija krne
tijskih zemljise. Vrednost del 
je 396.000 evrov, od MKO 
je obema uspesno pridobila 
330.000 evrov, dela pa iz
vaja Geodetski zavod Celje. 
Konec naloibe je predviden 
Jeseni prihodnje leto. Na 
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domaCiji, pripravljajo pa lOdi 
javno naroeilo za izvedbo 
energetske prenove poslopja 
OS GoriSnica. 

Domava 
V obeini Dornava koneuje

jo gradnjo cest na komasacij
skem obmneju Ptujsko polje 
ena in PlOjsko poje dYe, kjer 
gre skupnQ za dobrih 16 kilo
metrov cest. Vrednost grad
benih del, ki jih izvaja Branko 
Ciglar, s. p., je dobrih 270.000 
evrov, ostalih splosnih stro
skov pa je Se za dobrih 30.000 
evrov. Pray taka. je podpisana 
pogodba za gradnjo Kultur
nega centra v Dornavi. Vre
dilOst projekta je 1,6 milljona 
evrov, izvajalec del pa Cesmo . 
podjetje PlOj. 

Ormoz 
V Ormozu imajo v tern easu 

v teku za okrog 15 milijonov 
ev~ov investieij. Najveeja med 
njirni je 10 milijonski projekt 

portalu . javnib narneil irna oskrbe s pimo vodo v poreeju 
Obeina objavljene razpise Drave (ormosko obmneje). 
za izbiro izvajalcev za izved- Izvajalec del je Komunalno 
bo vee nalozb: kana1izacije podjetje Ormoz v sodelova
Cunkovei, transformatorske nju s Cestnim podjetjem Mur
post;lje Muretinei s kablovCl' . ska Sobota. Nalozba se finan
dom, namakalnega sistema cira iz Kohezijskega sklada 
Gorisnica - Moskanjei - I. EU (85 %), proraeuna RS in 
faza, obnovo ceste Moskanj- obeinskega proraeuna; dela 
ei-Zagojiei-Bor! in obnovo naj bi bila koneana do konca 
mostu eez dovodni kanal HE oktobra leta 2014, skupaj se 
Formin v Gorisniei. Nekatere bo obnovilo in zgradilo 43 
izmed naStetih naloib bodo krn vodovodnega sistema. 
koneane Se v tern, nekatere V teku je gradnja kana1iza

. pa v prihodnjem letu. V teku cije s eistilno napravo za na
je zbiranje ponudb za uredi- selji OslUSevei in Cvetkovci. 
tev parkiriSea pri Dominkovi Pogodbena cena del je 2,1 mi-

Cirkulane Videm PtuJsko • Pos/ovati prenehalo kar 155 gradbincev 

V obCini Cirkulane je v 
teku vee investieij. Podjetje 
MarkoMark s Pobreija je iz
vajalec energetske saoacije 
poslopja tamkajsnje osnovne 
sole. Vrednost nalozbe je do
lirih 324.000 evrov (sofinan
cerski delei MzIP je 195.000 
evrov).V soli bo obCina obno
vila se raeunalnisko ueilnico 
in zbornico, dela naj bi bila 

Na obmocju obeine Videm 
se pravkar koneuje gradnja 
komasaeijskih cest na obmo
eju Lancove vasi. Vrednost 
del je 171.000 evrov, izvajalec 
je podjetnik Emil Grobelnik 
iz Zalca, nalozbo pa je v ce
loti (razen DDV) fmanciralo 

. MKO. V obrtni coni poteka 
gradnja infrastrukture za 19 
parcel. Pogodbena vrednost 
je 915.000 evrov, izvajalec 
pa Cesmo podjetje Ptuj s po
dizvajalcema Komunalnim 
podjetjem PlOj ter domaCim 
podjetjem E1ektrotehnika Mi-
10Sie. Dela bodo koneana do 
konca tega meseca. 70 odstot- : 
kov investicije bodo pokrili iz 
sredstev RRP. 

'fudi v Vidmu poteka ener
getska prenova poslopja OS. 
Dela izvaja podjetje Marko
Mark. Obnova bo koneana . 
predvidoma 30. oktobra. 
Vrednost del je 528.000 
evrov, MzIP pa je sofinanei
ralo v znesku nekaj manj kot 
400.000 evrov. 

V 31etlh In pol ob delo okoU 800 delavcev 

I I 

! \ 
\ 

Stevtlna veeja in manjSa gradbena podJetja oz. samostojni podjetniki so h~ro po tem, ko Je 
udarlla vsesploiina gospodarska kriza (ki sicer Sa zdalee ni kriva za pray vse steCaje gradbin
cell), svoje posiovanje konCali; veIlko med njimi s stetajem. 

Po podatkih, ki jih je posredovala OOZ ptuj, je tako ad leta 2009 do letoiinjega juniJa zgog 
na ptujskem obmoCju gradbeno dejavnost odjavilo kar 155 gradbenih podjetij in podjetnikov 
(s. p. in druib), najvee v letu 2012, ko se je Iz dejavnosti odjavllo 51 pravnlh oseb. 

Lelo 2009 2010 2011 2012 20130anuar-junij) 

51. odjav gradbenih 24 43 26 51 11 
dejavnosti (s. p. in druzbe) 

oOb tore] najmanj toUko osebah (155 oseb - S. p. in druzbeniki druzb)je po nasi oceni in po
znavanju strukture in vellkosti gospodarskih subjektov, ki so dejavnost v navedenem obdobju 
odjavlli, izgubilo delo vee kat 700 delavcev - skupno tore] okrog 850 oseb_ NaSi ciani so biii 
tudi vetja gradbena podjetja, kat so: NGP Nizke gradnje ptuj, d. d., Gradis gradbeno podjetje 
Gradnje ptuj, d. d., OPTE ptuJ, d. 0. 0., MID, d. O. 0., ki so konCala v steCaju,' je pojasnil sekre
tar OOZ Ptuj Boris RepiC. 

Pren~ doma v Rogoznlel v celotl ftnanelra MO ptu). 

V teku je lOdi dvoletni pro
jekt izgradnje kanalizacijske
ga sistema s eistilno napravo 
za 3500 PE za naselje Pobrei
je, del Vidma in Dravinjskega 
Vdla. Pogodbena vrednost del 
je 2,3 milljona evrov, izvajalca . 
pa Cesmo podjetje Ptuj in 
Komunalno podjetje Ptuj. 1z 
naslova RRP bo naloiba sofi-


