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Podravje • Tudi brez evropskega denarja V obcinah Zivahno nalozbeno leto 

Najvec denarja za modernizacije cest 
in gradnjekanalizacijskih sistemov 
Ceprav v minulem letu nl bllo (za obclne zanlmlvih) evropsklh razplsov za Investielje, sa naloibena dejavnost nl ustavlla. V nekaj obClnah 
Podravja so sleer gradlli se na racun prej prldobljenlh sredstev po zadnJem razplsu RRP (gre predvsem za kanallzaeljske slsteme), vecl
na pa se Je v nacrtovanlh in izvedenlh naloibah mlnulega leta lahko zanesla lena lastna sredstva Iz proracuna In denar, kl ga obClnam 
zagotavlja driavnl proracun po 21. In 23. clanu Zakona 0 f1nanelranju obcln. 

Kaj vse so v lanskern letu na· 
redili po naSih obCinab, predsta· 
vljamo v nadaljevanju sestavka. 
Predstavljene so Ie nalozbe, ki so 
bile zaeete v letu 2015 in 2016, 
koneane pa do konca lanskega 
leta. 

ptuj 
V mestni obcini (MO) Ptuj je 

bila v lanskem letu investicija z 
najviSjo vrednostjo izgradnja 
ploenika in avtobusnega posta· 
jalisea Stuki-Grajena (351.000 
evrov). 305.000 eveov so na· 
menili za obnovo strebe oa as 
Ljudski vet, ministrstvo za izc> 
brazevanje je k investiciji prj
makniIo 39.000 evrov. Obnova 
ceste v Zabjaku je stala 294.000 
evrov, od tega je driava finan
cirala pribliino 100.000 evrov. 
209.000 evrov je MO Ptuj na· 
menila za gradnjo sekundarne 
kanalizacije, 215.000 za obnovo 
ostrdja oa stari meseanski hiSi 
v PreSernovi ulici 29, 278.000 
za sistem jayne razsvetljave in 
273.000 evrov za inveslicijsko 
vzdrievanje ter gradnjo cest. V 
ureditev infrastrukture oa P(F 

kopaliscu je vloiila 51 .000 evrov. 
Za opazovalni stolp ob Ptujskeru 
jczeru je namenila 67.000 evrov, 
96.000 za javni mestni potniski 
promet, 45.000 za povezovalno 
pot od Term do Mitreja z brv· 
jo eez Studenenico, 18.000 za 
kosarkarsko igrisce pri dvorani 
Campus in 47.000 evrov za otro
ska igrala. Lokalna skupnoSl je 
naSteto fmancirala izkljucno z 
Iaslnimi proraeunskimi sredstvi 
2016, razen jayne razsvetljave, 
cestne infrastrukture in infra
strukture na pokopaliseu, kar je 
financirano iz proracunov 2015 
in 2016. V dveh letih so za dela 
oa Panorami namenili 106.500 
evrov: za geofizikalne raziskave 
v 2015 46.000 evrov in za uredi· 
tvena dela v 2016 60500 evrov. 
Evropskih sredslev za naloibe 
MO Ptuj lani ni pridobila. 

Ormoz 
V obeini Ormol so v Ietu 2016 

izvedli modernizacijo 33 odse
kov cest v skupni doliini 12,5 
km in vrednosti dober milijon 
evrov. V lvanjkovcih so uredi
li krajevno knjiinico (31.000 

evrov), zamenjali parkel v lelo
vadnici OS Miklavi pri Ormoiu 
(37.000 evrov), obnoviH hodnik 
za peSce 'na Opekarniski ulici v 
Ormolu (48.000 evrov), rekon· 
struirali 950 metrov vodovodne
ga cevovoda v Cerovcu (70.000 
evrov) in 1,5 km na Iokaciji 
Jastrebci-Vodranci (96.000 
evrov). 40.000 evrov so name· 
niH za prekritje strehe dveh sta· 
novanjskih objeklov v Miklaviu 
pri Ormozu in enak znesek za 
sanacijo plazu v Hermancih. Na
kup delovnega stroja za potrebe 
reZijskega obrata je veljal 75.oo0 
evrov) nakup gasilskega vozila za 
PGD Oemel je obCina fmancira
la v znesku 39.000 evrov in iz
gradnjo novega gasilskega doma 
v Hermancih v znesku 40.000 
evrov. Skoraj 100.000 evrov je 
bil v Ielu 20 16 vloiek v izgradnjo 
Iretje faze gradnje sirokopasov· 
nega omrei ja v naselju Pavlovd. 
Projekt so zaceli v Ietu 2015 in 
ga koncali lani, celotna vrednost 
znaSa 219.000 evrov. Konec lela 
so zakljueevali tudi gradnjo ho
dnika za pesce z javno razsvetlja
vo Orrnoz-Ivanjkovci. Pogodbe
oa vrednost za projekt je ZfiaSala 

nekaj manj kot 80.000 evrov. Ob
eina za naloibe v Ietu 2016 sofi· 
nancerskega denarja iz driavnih 
in evropskih virov oi prejela. 

Gorisnica 
V oocini Gorisnica so do 

konca novembra lanskega leta 
uspesno koncali pet naloib v 
skupni vrednosli 355.000 evrov. 
S10 je za investicije v cestno in
frastrukturo in kanaJizacijski sis
tern. Driava je naJoibe v cestno 
infrastrukturo sofinancirala v 
vrednosli 40.000 evrov. Evrop
skega denarja za naloibe v letu 
2016 ni bilo. . 

Destrnik 
Obeina Destrnik je Iani za ne· 

kaj manj k01600.000 evrov kupi· 
la prostore za obcinsko upravo v 
novern poslovno-upravnem cen· 
lru. Nakup so izvedli s sredstvi 
iz kredita, ki so ga najeli ie pred 
Ieli. Na Iokaciji Mihelic- Kramar 
so urejali infrastrukturo (kanali· 
zacijo, javno razsvetljavo, cesto 
in odvodnjavanje) v vrednosti 
415.000 evrov, obnovili in as-

faltirali so dva kilometra cesl 
(Svetinci, LoCki Yrh in !.evanjci) 
- 171.000 evrov, 30.000 evrov 
je vdjala obnova parkiriSea pri 
osnovni soli z ureditvijo igral 
za otroke peve triade, 35.000 
evrov nabava strojne opreme za 
rciijski obrat. Za okrog 40.000 
evrov vrednosti del je opravil 
rudi reiijski obrat parkirisce 
pri pokopaliseu, sanacija plazu 
in odvodnjavanje v Jir!ovcih, Za· 
sadih, Zg. Velovleku, postavilev 
zaSCitne ograje v JirSovcih ... Vse 
naSteto, razen infrastrukture Mi
helie-Kramar, je obeina finan· 
cirala z lastnimi proracunskimi 
sredstvi. Za imenovani projekt 
je prejda 250.000 evrov deiav· 
nega denarja, od lega 100.000 
nepovratnih in 150.000 evrov 
povratnih sredslev. Evropskega 
denarja za naloibe obcina v Ietu 
2016 ni erpala. 

Cirkulane 
Y letu 2016 so izvedli stevilne 

investicije v skupni vrednosti 
653.000 evrov. Najveeja med nji· 
mi je bila obnova in asfaltiranje 
ceste Brezovec-Kruhekov breg 

(122.373 evrov, od tega 50.859 
evrov nepovratnih sredstev po 
23. elenu Zakona 0 fmanciranju 
obcin), uredili in asfaltirali so 
tudi cesti Gruskovec Jerenec
Brezovec Kramberger (89.842 
evrov) in Pristava-Kumer 
(42.887 evrov). Rekonstruirali 
jn stabilizirali so teren oa lokalni 
cesli Cirkulane-Zavrc, ki je bil 
poskodovan v mocnem dezevju 
septembra 2014 (59.434 evrov, 
od lega bode predvidena ne· 
povratna sredstva iz driavnega 
proracuna za odpravo poplav 
znaSala 48.717 evrov). 

Izvedli so tudi okoli pol kilo
metra sekundarnih kanalizacij
skib hisnih prikljuekov v Dola· 
nab (52.374 evrov) ter dokoneali 
trim stezo na sportnem stadionu 
v Cirkulanah (38.000 evrov; dre· 
na.ini asfalt so polowi predlani, 
lani pa so uredili Sf sinteticno 
podlago steze). Yse naSlete in
vesticije so bile koneane konec 
leta 2016. Na obCini so naSleli 
se nekaj manjsih investicij, vre
dnih manj kot 30 tisocakov: reo 
konstrukcija in asfaltiranje ceste 
Galovie-Yeliki Vrh, preplaslilev 
ceste Dolane, izgradnja pod-
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pornega lidu pri Gradiseab 51 
a, sanacija plazu ob lokalni cesti 
Leskovec-Cirkulane in sanacija 
tlaka na balkonu mrliske vdice 
v Cirkulanab. 

Podlehnik 
Ocenjujejo, da so imeli v letu 

2016 okoli 390.000 evrov inve· 
sticijskih odhodkov in 65.000 
evrov investicijskih transferjev 
(od tega 51.000 evrov za Osnov· 
no solo dr. Ljudevita Pivka Ptuj). 
Naertovali so 630.000 evrov in· 
vesticijskih odhodkov. Sanacijo 
plazu na cesti Podlehnik-Lesko
vee jim je Ministrstvo za okolje 
in prostor sieer odobrilo, ker pa 
sredstev fie bi mogli zagotoviti v 
minulem tettl, dela oiso zaceli. 
Vrednost izvedenih investicij je 
zato bistveno niija od nacrtova
ne, peece; cenejsa od nacrtova
ne pa je bila tudi investieija pri 
kanalizaciji. 

So pa lani zatcH in koncali dYe 
vecji investiciji: zgradili so fekal· 
ni kana! z gravitacijskim in s tIae
fiim vodom tee precrpaliscem 
(86.000 evrov, od tega 70.443 
evrov iz sredstev 23. elena Za· 
kona 0 financiranju abein) tee 
asfaltirali cesto na pokopalisee 
Rodni Vrh, kjer so ludi uredili 
poti, odvodnjavanje in zaScitno 
ograjo (31.000 evrov). Ostala 
sredstva so porabili za manjse 
investicije, npe. nakup Bezjakovc 
domacije oa Goed in kombija, 
sanacijo plazu Leskovec, projekt. 
Halo, si za bike itd. V letu 2016 
niso prejeU nohenih evropskih 
sredstev za nove projektc, Ie po
vracilo v prejsnjem tetu izvedene 
in plaeane obnove Viniearskega 
muzeja oa Gorci v okviru projek
ta DE·PARK (48.417 evrov). 

Videm 
Za nalozbe so lani namenili 

1.527.494 evrov. Najveeje med 
njimi so bile: odkup stavhe vrtca 
vVidmu (415.673 evrov), moder· 
nizacija cestnega odseka Zgornji 
Leskovec-Trdobojci (243.000 
evrov; investicija se bo nadalje
vala Se v tern letu), rekonstrnk· 
dja in prizidek Zdravstvenega 
doma Videm (173.256 evrov), 
obnova in dograditev mrliske 
vezice Leskovec (170.000 evrov; 
investicijo so zaccH predlani, do
koneali pa lani), kanalizacija Tr· 
zec-)urovci (121.000 evrov) ter 
izgradnja odvodnega kanala in· 
dustrijske cone Videm (99.998 
evrov). 1zvedli so sekundarne 
kanalizaeijske vode Pobrdje 
(42.616 evrov), obnovili in sani· 
rali mostove v Doieni, Velikem 
Okii'u, Repiseab, Ljubstavi, Tr· 
dobojcib in Mali Varniei (42.000 
evrov), uredili nadstreSoico oa 
igriseu Videm (35.015 evrov), 
preplastili cesto Soviee (34.500 
evrov) in asfaltirali odsek Skela v 
Doleni (33.000 evrov). 

Nasteli so tudi stevilne manjse 
investicije: obnova domacije Ko
car, sanacija Doma Sela in ostres
ja Doma Dolena, ureditev keglji· 
sea Trice in Pobrezje, obnova 
prostorov Sportnega drustva 
Leskovec, most Pobrezje, uredi· 
tev jayne razsvetljave v Lancovi 
vasi in Popovcih, ureditev ceste 
v Lancovi vasi ob vaskem damu, 
asfaltiranje cestnega odseka Val· 
ler na Pobrezju ild. Evropskih 
sredstev niso prejeli. 

Zavrc 
V letu 2016 SO zakljueili naloz· 

be v skupni vrednosti 292.002 

evrov. Asfaltirali so cesti The
ski Vrh-Majur (95.034 evrov) 
in Hrastovec-Plantek (90.926 
evrov; rekonstrukcija se je laCe
la Ze predlani), sanirali so plaz 
pod stanovanjsko hiso Rihtarie 
(62.348 evrov) in sofinancirali 
izgradnjo Osnovne sole dr. Lju· 
devita Pivka Ptuj (40.694 evrov; 
investicija se je zaeela 2015). Ob
cina oi prejela ooheoih evrop
skih sredstev, temvec Ie sredstva 
po 23. aeou Zakona 0 financira
nju obein in sredstva iz driavne 
rezerve. 

Zetale 
Lani. so izvedli stiri investici

je v skupni vrednosti 360.637 
evrov. Asfaltirali so tei cestne od
seke: Krhiee-Kolar, Rtiee-Seio, 
odcep Boriee (skupna vrednost 
150.751 evrov). Sanirali so plaz 
na lokalni cesti Zetale-Vabe. 
vas, lokaeija Pulko (180.122 
evrov), zgradili nov most v Je
senici (Nadole; 23.017 evrov) 
tcr porusili dotrajan objekt bi
vse Pletarne v Dobrini (6.747 
evrov), Vse nastete investicije so 
zaeeli in konCaii v!etu 2016. 

Za asfaltiranje eest so peejcH 
sofinancerska sredstva skladno 
z doloeili 23. elena Zakona 0 fi· 
nanciranju obein, sanacijo pla
zu pa je s programom odprave 
posledic neurja septembra leta 
2014 sofrnaneiralo Ministrstvo 
za okolje in prostOr. Evropskih 
sredstev lani niso pridobili, saj 
razpisov za namen izgradnje in
frastrukture sploh ni bilo. 

Hajdina 
V obCini Hajdina so v letu 

2016 zakljueili osem nalozb v 
skupni vrednosti 868.071 evrov. 
Najvceje nalozhe, ki so jib uspeli 
reaJizirati, so: izvedba komasa
cije na komasacijskem obmoCju 
Hajdina I v vrednosti 299.569 
evrov, izgradnja sekundarnih 
odcepov kanalizaeije v naseljih 
obcine Hajdina v skupni vrednfr' 
sti nekaj vee kot milijon evrov; 
od tega je bilo v !etu 2015 pokri· 
tih 724.426 evrov stroskov in v 
!etu 2016 353.400 evrov. 

Med vecjimi investicijami so 
se: izgradnja javne razsvetljave, 
kar jih je stalo 46.307 evrov, pa 
ureditev nogometnega igriSea 
HajdoSe (atletska steza, tribu· 
ne) v vrednosti 79.659 evrov, 
izgradnja prizidka h Gasilske· 
mu darnu Draienci v vrednosti 
34.645 evrov, izgradnja ploeni· 
ka v naselju Gereeja vas z javno 
razsvetljavo (49.800 evrov), iz· 
gradnja sekundarnih kanalizacij
skih odcepov (41.095 evrov) ter 
izgradnja vodovodnega omrdja 
(38.000 evrov). Kar nekaj teh 
investieij je bilo zaeetih v letu 
2015, koneanih pa v 2016: koma· 
sacija, izgradnja vodovodnega 
omrezja, izgradnja sekundarnih 
kanalizacijskih odcepov, uredi· 
tev jayne razsvetIjave ter nogo
metnega igrisca Hajdose. V letu 
2016 zaeeti veeji investieiji sta 
dve: izgradnja prizidka Gasilske· 
ga doma DraZenci ter izgradnja 
ploenika v Gereeji vasi. 

Na evropskih razpisih so za 
dye investiciji pridobili neP9" 
vratna sredstva Evropske uni
je: izvedba komasacije v viSini 
245.54,8 evrov in ureditev kana· 
lizacije, za kar so si sicer sredstva 
zagotovili ze leta 2014. Uspesni 
so bili tudi na razpisu Fundaci· 
je z. spor~ za nalozbo ureditev 
igrisca v Hajdosab so si zagoto
vili sofrnanciranje 18.246 evrov. 

Podravje 

Cerkvenjak 
V obCini Cerkvenjak so v letu 

2016 po!eg nekaterih manjsih 
projektov zakljuCiIi tri veeje 
investicije v skupni vrednosti 
173.500 evrov, med tenti je naj· 
tdja modernizacija lokalne ceo 
ste Cagona, za kar so v lanskem 
letu namenili 127.400 evrov. 
Celotna vrednost projekta, ki 
so ga sicer zaceli ie v lent 201), 
je ocenjena na vsega skupa; 
178.400 evrov. V letu 2016 so se 
prav tako lotili in h koncu pri· 
peljali preplastitev odseka ceste 
Smolinei-Zamuda-Slavsina. Za 
slednjo, vredno 43.100 evrov, 
so v lanskem letu namenili oko
Ii 31.100 evrov. ZakljuClii pa so 
se en dveletni projek~ javno 
razsvetljavo v naseIju Cenkova
Cogetinci v skupni vrednosti 
20.000 evrov, od tega so v letu 
2016 namenili 15.000 evrov. Pri 
tern Se dodajarno, da za nobeno 
od naStetih nalozb niso prejeli 
evropskih sredstev. 

5redisce ob Dravi 
V Srediscu ob Dravi so za 

razliene nalozbe v letu 2016 
porabili okoli 190.000 evrov. 
Poleg manjsih nalozb, kot SO 
vodovodne prenove, kanaliza
cijski prikljueki, investiranje 
v srediSko ambulanto, gozdne 
ceste, optieni prikljueki ipd., so 
zakljueili dve veeji nalozbi. .Med 
veejimi nalozbami je bila rekon
strukcija dveh cest v Salovcih v 
doliini 1.400 metrov v vrednosti 
95.000 evrov (prej makadam, se· 
daj asfaltna izvedba) ter urejanje 
vodotokov in ;arkov v Obrciu 
in Godenineih v viSini 31.000 
evrov. Obe nalozbi smo zaceli 
izvajati v letu 2016. Za te nalozbe 
nismo prejeli evropskih sred
stev (ker jih nil, smo pa za ceste 
v Salovcih pokoristili denar po 
23. Benu ZFO,< je se pojasnil sre· 
diski iupan)urij Borko. 

5veta Ana v 510v. 
gorlcah 

V letu 2016 so v obeini Sve
ta Ana v Siov. goricab poleg 
manjsih projektov zakljueili tri 
obseznejSe investicije v skupni 
vrednosti 188.500 evrov. Najve· 
Cja nalozba: ki so jo v lanskem 
letu pripeljali h koncu, je mo
dernizaeija stirih obeinskih cest 
v skupni doliini okoli 1600 m 
(Draien Vrh-Triler, Vela, Draien 
Vrh Senekovie-Peserl in Drazen 
Vrh-Majerie). Projekt je ocenjen 
na 108.000 evrov. Do konca leta 
so koneali se prenovo klubskih 
prostorov pri telovadniei oS v 
vrednosti slabih 49.000 evrov 
ter ureditev javne razsvetljave in 
asfaltiranje dovozne ceste v po
slovni coni lice v skupni visini 
31.500 evrov. Za naStete nalozbe 
evropskih sredstev niso prejeli. 

5vetiTomai 
V obCini Sveti Tomaz so v !etu 

2016 uspeli zakljueiti moder· 
nizacijo vee cestnih odsekov 
ter izgradnjo sirokopasovnega 
omrezja za vasi Gradgce Mala 
vas in Zagorje v skupni vredno
sti nekaj vee kot 313.000 evrov. 
>Yeeje nalozbe (nad 30.000 
evrov), ki smo jib zakljueili v 
2016, so modernizacije nasle· 
dnjib cest: Senik-Munda v visini 
okoli 44.000 evrov, Rakovci-Ci
zerl v vrednosti nekaj vee kot 
43.000 evrov in Sejanci v visini 
slabih 54.000 evrov ter izgradnja 

sirokopasovoega ootreija za vasi 
Gradisce, Mala vas in Zagorje v 
skupni visini 85.000 evrov,' je 
pojasnila direktorica ohCinske 
uprave Sv. Tomal Zinka Hart· 
man in sc dodala, da so se vseh 
omenjenih nalozb lotili v 2016 
razen modernizacije ceste Sc
janei (v !etu 2015). Za nobene· 
ga izmed naStetih projektov pa 
evropSkih sredstev niso prejeli. 

Juriinci 
Skupna vrednost investicij 

v letu 2016 v ohCini )ursinci je 
znaSaia 484.000 evrov. Zaeeli in 
koneali so vee investicij, med 
veejimi so bile: rckonstrukcija 
dela ceste Lipovec v vrednosti 
78.600 evrov, rekonstrukeija ceo 
stnega odseka Gabrnik v visini 
okoli 51.000 evrov, prizidek mr· 
liske veZe v)urSincih v vrednosti 
194.500 evrov, zunanja ureditev 
ploseadi pred OS )ursinei v visi· 
ni okoli 52.800 evrov ter sanacija 
zemcJjskega plazu Bodkovci na 
ohCinski cesti (Amur), ocenjena 
na nekaj manj kot 60.000 evrov. 
Kot so se sporocili z obcine, za 
nobeno izmed naStetih nalozb 
evropskih sredstev niSo prejeti. 

Trnovska vas 
.V letu 2016 smo izvajali reo 

konstrukcijo ceste v BiSeeki Vrh 
in zgradili cesto v sirini 4 m in 
doliini 1300 m, prav tako smo 
vzporedno s to cesto zgradili 
stezo za kolesarje in peSce v si· 
rini 1,8 m in dolzini 1300 m v 
mini okoli 300.000 evrov. Na 
stirih odsekih cest smo izvedli 
modernizacijo z asfaltiranjem 
v vrednosti 44.000 evrov. V za· 
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Idjueni fazi je izgradnja ceste 
Trnovska vas-Mohorie v doliini 
750 m, vrednost investicije je v 
visini okrog 40.000 evrov. Prav 
tako smo v letu 2016 izvedli Ci· 
scenje vodotoka v naselju Crmlja 
v visini 39.000 evrov. Stroske si 
delita obCina in DRSV,' je veeje 
nalozhe naStel direktor uprave 
obeine Trnovska vas )oZe Potre 
ter se dodal, da je v lansko leto 
zapadlo pIaClio v visini 10 % 02-

dobrih 34.000 evrov za kakovo
stni pregled in prevzem ploeni· 
kov v naseljih Bis in LoCie, ki so 
jib sicer gradili v letu 2015. Za ve· 
eje investicije, ki so jih zakljueili 
v 2016, so tako skupaj namenili 
okoli 430.000 evrov. Za nobeno 
izmed naStetib nalozb evropskih 
sredstev niso prejeli. 

510venska Bistrica 
ObCina Siovenska Bistrica je 

na podroeju vodooskrbe in ka· 
nalizacije v letu 2016 izvedla dela 
za 1,32 milijona evrov. Projekt 
ureditve naselja Smartno na Po
horju je obCino stal pribliZno en 
milijon evrov, v okviru projekta 
se je uredila fekalna in meteorna 
kanalizacija ter cesta s plocni
kom in j.vno razsvetljavo. Za po
sodobitev programske opreme 
cistilne naprave Slovenska Bistri
ca so namenili 49.000 evrov. Za 
nadgradnjo sistema eistilne na· 
prave Pragersko je obCina odste· 
la 229.'000 evrov. Oba projekta 
se oanaSata na ueinkovitejSo iz
vajanje javne sluzbe odvajanja in 
Ciscenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih vod; so pojasnili 
na obeini. Med veejimi projekti 
je bila tudi rekonstrukeija vodo
vodnega sistema Cezlak v vre-

dnosti 40.000 eyrov. Od vseh teh 
navedenih projektov se je v Iern 
2015 zaeel sarno projekt ureditve 
naselja Smartno oa Pohorju, vsi 
drugi pa so se zaeeli v letu 2016, 
ob tern je vse projekt obeina fi· 
oancirala iz Iastnih sredstev. 

Za urejanje cestne infra
strukture je obeina namenila 
pribliino 730.000 evrov. Za reo 
konstrukeijo ceste Planina pod 
Sumikom-Smolarjev mlin je od· 
stela priblizno 192.000 evrov, za 
preplastitev dela lokalne ceste 
Kebelj-Osankarica pa 47.000 
evrov. Priblizno 30.000 evrov 

. so porabili za ureditev Vodov
nikove ulice, enak znesek pa so 
namenili tudi za izgradnjo ploe· 
nika ob Domu za ostarele. 

Najvee investieijskih sredstev 
je slovenjebistriska obCina v 
minulih dveh lelih namenila za 
druzhene dejavnosti - 2,32 mili· 
jona evrov. V letu 2015 je obeina 
zaeela in lani dokoneala prizidek 
vrtca oa Zg. Loznici v vrednosti 
658.836 evrov ter vrtec na Zg. 
Polskavi v vrednosti 1.349.502 
evrov. Obnovila je se prostore 
vrtca v Marinskovem domu, za 
kar je odstela 45.500 evrov, sani· 
tarije v OS Pohorskega odreda in 
oS Minke Namestnik Sonje (sku· 
pna vrednost 199.330 evrov), 
za obnovo igrisea v Laporju pa 
je' namenila 69.856 evrov. Pod 
erto, obcina je v dveh letih za 
naloibe, s katerimi so zaceli 
predlani ali lani in SO bile v letu 
2016 tudi koneane, namenila 
4,37 milijona evrov. 

Majsperk 
MajsperSka obCina je za na· 

lozbe, s katerimi je zaeela 2015 
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Podravje 

ali Jani in so bile dokoncane v 
letu 2016, izvedla 11 projektov v 
skupni vrednosti 446.891 evrov. 
Med vecjimi projekti je moder· 
nizacija jayne poti Planjsko-Vil· 
don v vrednosti 56.204 evrov, 
izvedba ploenika Prujska Gora 
llI. faza je stala 90.153 evrov, 
122.790 evrov je obeina odstela 
za modernizacijo lokalne ceste 
Podloie-Medvedce, za preosta· 
10 modernizacijo obCinskih cest 
je obcina v letu 2016 odstela 
121.750 evrov. 

Makole 
ObCina Makole je 2016 izve· 

dla 16 projektov, za kar je name· 
nila 436.Q12 evrov. Med veejimi 
projekti je obnova lokalne ceste 
Peeke-Slovenska Bistrica med 
krajema Pecke-Mostecno v vce
dnosti 163.000 evrov. Za obno
vo lokalne ceste skozi naselje 
Yaros so odsteli 60.691 evrov, za 
obnovo vodovoda v omenjenem 
naselju pa 25.000 evrov. Sanira· 
li so tudi dva pJazova. in sicer v 
Rovab (28.352 evrov) ter v Mo
tanju (20.536 evrov). Izvedli so 
se vee del na javnih poteh, za 
kar so odsteli 30.727 evrov in 
financirali obnovitev precrpali
sea in vodohrana Statenberg v 
vrednosti 38.670 evrov. Za po
stavitev 21 svetlik jayne razsve
tljave so odSteli 10.485 evrov ter 
10.666 evrov za sanacije terase 
vvrtcu. 

PolJeane 
Obeina Poljeane je v lerib 

2015 in 2016 izvedla 37 nalozb, 
katerih skupna vrednost zna· 
sa 790.700 evrov. Za projekte 
so pridobili 54.000 evrov. Med 
vecjimi so izgradnja zbirnega 

centra za odpadke na obmoeju 
kamnoloma (280.000 evrov), 
izgradnja kanalizacije v Zgornjih 
Poljeanab (230.000 evrov), sana· 
cija plazu oa javni pori LUSecka 
vas-Spodnja Breinica (35.000 
evrov), ureditev jayne ceste Lov
nik (27.000 evrov), za asfaltira· 
nje in ureditev fekalne kanaliza· 
dje v kraju Krasna pa so odsteli 
34.000 evrov. 

Markovci 
V Markovcih so zgradili se

kundarno kanalizacijo v ' kraJu 
Bukovci. Skupna vrednost inve
stidje je 217.665 evrov. Gre za 
izgradnjo kanalov, ki niso bili 
sofinancirani v sldopu projekta 
odvajanje in ciSeenje odpadne 
vode na obmoi'ju ptujskega po
Ija. Z dokoncanjem izgradnje teh 
kanalov je kanalizacija v naseiju 
Bukovci koneana. Za obnovo 
dela obeinskih prostorov so na· 
menili 35.251 evrov. Za nobene· 
ga od navedenih projektov niso 
prejeli evropskih sredstev. Za iz· 
gradnjo kanalizacije SO koristili 
sredstva za investicije po zakonu 
o financiranju obein. 

Starie 
V letu 2016 so izvedli tri ve· 

cje nalozbe. In sicer so zgradili 
kolesarski pas v Loki in Rosnji 
v dolZini okrog 1,4 km v skupni 
vrednosti 119.604 evrov. Gradili 
so tudi sekundarno kanalizaci
jo. ,Ta nalozba bo sieer v cdoti 
koncana v letu 2017, ker pa dela 
oddajamo (po posameznih ka· 
nalih), bode v letu 2016 zgrajeni 
2,3 km sekundarnih kanalov in 
tei erpalisea v skupni vredno
sti 922.188 evrov,' so pojasnili 
na obeini. Ob tern so se 99.619 

40 let podJetja DC Dominko center 
DC Domlnko, d. o. 0., Je eden veCJlh avtomobllsklh prod~_rvlsnlh centrov v SlovenlJI. Prod neIuiJ dnevl so prosl. 
vIII Iz,lemen JublleJ, 40 let podJetJa, kl ga Je Anton Domlnko, poln zagnanostl In mladonnega entuzlazma, ustanovll 
davnega leta 1976. Zaeel Je v m~hnl delavnlcl skup~ s ie enlm pollloenikom, dan .. pa njegovl podJetJl zaposlujeta 
75 zapo.lenlh. 

Decembra 1976 je Anton Do
minko kupil staro kmctijo Ob Stu
denCnici 4 in se pogumno podal k 
uresrucitvi svojih poklicnih ambi
cij. Zgradil je rnanjSo delavnico, v 
kateri je delal skupaj s se coim po
mOCnikom. Pred odprtjem lastne
ga podjetja se je Dontinko Solal v 
Avstriji, kjer si je pridobiJ ogro
mno znanja. Nekaj casa je nato de
lal v Avstriji in Nemciji, v tovarni 
Mercedes Benz, vendar 0 tern, da 
bi tam ostaJ, nikoli oi razmiSljal. 
Po enajstih letih in pol solanja ter 
dela se je taka kat 26-1etni fant vr
nil domov in zaiivel svoje sanje. 

,Samozavestllo sem izobesil tao 
blo, da popravljamo avtomobile 
najbolj!ih znamk; YW, Mercedes 
Benz in Audi. S kolegom sva zaceli 
delati oa dveh kanalih, stranke so 
bile zadovoljne in so se vracaJe. 
Iz vseh koncev bivSe Jugoslavije 
sma jih imcli. Vedno vee je bilo 
dela, zata sem zacel dodatno za
posiovati,( se svojih podjetniSkih 
zacetkov spominja Dominko. Dve 
leti po odprtju podjetja je sklenil 
pogodbo in postal pooblaSi'eni 
serviser za vozila Mercedes Benz, 
VW in Audi, kar je bil zanj izjemen 
uspeh. Se veeji uspeh pa je to, da 
je ta naziv obddal ie polnih 38 let, 
pa eeprav so zahteve in pogoji izje
mno strogi. 

Ker je bila dela vedno vee, so 
prvotno delavnico eez nekaj let 
porusili in zgradili nov objekt, 
ki so ga poveeali Se dvakrat; leta 
1988 in 1992. V tistih easih je v 

Dominkovem podjetju, ki je bilo 
takrat Ie se Ob Studeni'nici 4, de· 
lalo okrog 35ljudi. 

Ravno ko so novi objekt do
koneali, pa je v Slovenijo prgel 

Porsche Siovenij~ ki je za poobla· 
scene serviserje izdal se stfozja na
vodila: zahtevaLi so namrec delitev 
avtomobilskih znamk. Dominko 
je tako leta 1995 kupil se stavbo 

evrov namenili za asfaitiranje 
obi'inskih cest, in sieer so asfal· 
ticali 10.660 m' povrSine. Poleg 
teh vecjih nalozb pa so izvedli 
se veliko manjsih naroeil, so Se 
dodali na obCini. Za te nalozbe 
niso koristili evropskih sredstev. 
Le pri gcadnji kanalizacijskega 
omreija so izkoristili sredstva, ki 
jim pripadajo po 23. Clenu Zako
na 0 finaneiranju obein v viSini 
32.800 evrov. 

Duplek 
Obcina Duplek je v letu 2016 

uredila javno razsvetljavo no-
gometnega igriSea v vredno-
sti 38.000 evrov. Ob tern so 
opozorili, da so se prijavili na 
razpis Fundacije za sport za so
finandranje gradnje sportnih 
objektov, vendar zaradi siabse 
ocenjenega regijskega pomena 
sredstev niso pridobili. Za ure· 
ditev naravovarstvenega dela v 
gramoznici v Zgornjem Duple
ku (izgradnjo pregradnega nasi· 
pa) so odsteli pribliZno 120.000 
evrov. Obnovili so se kliiturni 
dom Vurberk; investicija je olr 
segala nekaj vee kot 100.000 
evrov. Obeina je vodila tudi 
projekt obnove vodovodnega 
otnreija in izgradnje kanalizaci
je s tipsko malo dstilno napra· 
vo za veestanovanjske objekte 
v Vurberku v vrednosti 93.000 
evrov. Ob tern so lani sklenili 
tudi veeji del sanacije OS Kore· 
na v vrednosti dobrih 440.000 
evrov. V 2016 so zabeleiili se 
projekt rekonstrukcije dela 
ddavne regionalne eeste Mari
bor-Vurberk-Ptuj v naselju Sp. 
Duplek. Vrednost investidje je 
bila 1,3 milijona evrov, od tega 
je obeina prispevala 319.000 
evrov, sofinancerski delei OJ-

na Zadruznem trgu, del porusil in 
uredil ter zagotovil primerne pro
store za osebna in gospodarska 
vozila VW, Audi in Seat 

Leta 2003 so zaeeH se s tehnie
nimi pregledi in registracijami, so
casno so uredili Se prodajni center 
za rabljena vozila ter odprli izpo
stavo v Marlboru, oa Limbuski ce
sti, kjer imajo prodajno-servisoo 
delavnico za vozila Hyundai. ,Ve
sel sem, da nam je uspelo postati 
poobla.sceni serviser za osebna, 
[ovorna in dostavna vozila Mer
cedes Benz. Kljub temu da nismo 
vee pooblaSi'eni prodajalec njiho
vih novih vozil, smo naSJi novo tr
zno niso in uvaiamo leto dni stare 
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rekcije RS za infrastrukturo 
pa je znaSai 966.500 evrov. Ob 
tern so predlani financirali se 
sanacijo plazll na obCinski cesti 
Hrastovec-Jablance-Korena 
pri domaCiji Ruis. Vrednost in· 
vestidje je 39.700 evrov. 

Kldrieevo 
Za modernizacijo lokalne 

ceste Apaee-Lancova vas je 
ObCina Kidrieevo namenila 
280.000 evrov, za rekonstrukci
jo dveh ulic v naselju Kidrieevo 
so porabili 50.000 evrov. Pray 
tako so obnovili pet krajsih 
odsekov cest po celotni obei
ni v skupni vrednosti 200.000 
evrov. Strosek obnove starega 
ldravstvenega doma Kidrieevo 
je bil 890.000 evrov, investicijo 
so zaeeli v leto 2015. Tribune na 

. igrisCu v Apaeah so stale 33.160 
evrov, ob tern so za posodobi
tev jayne razsvetljave po celotni 
obeini namenili 140,000 evrov. 
Priblizno 50.000 tvrov so po
rabili za korolec za uene name
ne, poravnali pa so se zadnjih 
obrok za OS Ljudevita Pivka v 
viSini 89.611 evrov. Pray tako 
so poravnali zadnji caeun v vi
Sini 50.000 evrov za izgradnjo 
kanalizacije v kraju Sp. Gaj pei 
Pragerskem. Projekt je vodila 
Obeina Siovenska Bistrica. Za· 
':etek je bil v leto 2015. Predla· 
ni so nakazali 200.000 evrov. 
Izgradili so se vee odsekov ka· 
nalizacijskega omreija ter za 
vgradnjo malih komunalnih ei· 
stilnih naprav po celotni obeini 
namenili 44.500 evrov. 

Mo/ca Zeml]arie, Eva 
Mllos/e, Mo/ca Vtle, 

Monl,", Levanlc, Dienana 
Kmetec 

mercedese, ki so kupljeni v tovar· 
ni. Smo pooblasceni prodajalec in 
serviser vozil Hyundai, VW, VW 
gospodarska vozila in vozila Seat. 
Za vozila Audi pa smo tudi poobla
seeni serviser,« pravi Dominko, ki 
ima dye podjetji - DC Dominko 
Center in Dominko, d. o. o. 

Posebej ponosen in vesel je, da 
mu je v podjetje uspelo privabiti 
tudi sina Zvonk~ ki je po konea· 
nem studiju pred sedmimi leli 
prevzel direktorsko mesto, stem 
pa tudi velik del oeelovega breme· 
na. Anton kot ustanovitelj ostaja 
lastnik in prokurist ter idejni oce 
podjetja Dominko. 

Nekoc in danes ... 
Problem pri zagotavljanju do

brih delavcev - v obeh podjetjih 
Dominko jih je 75 - lastnik vidi 
predvsem v solskem sistemu in 
dejsMl, da mladina fizieno delo 
pogosto podcenjuje. To sklepa iz 
bogatih izkti!enj, saj je v 40 letih 
v svojih delavnicah izueil okrog 
350 vajencev, dijakov. »Dciti se ie 
teeba, da se bo lazje delalo, ne pa, 
da se sptoh ne hi detalo.« 

Dela za tiste pridne, pravi, bo 
vedno dovolj, kar sldepa tudi po 
tern, da kupujerno avtomobilov 
bistveno vee kot nekoc. 

Dominko si ieli, da bi se se nje
gOY drug sin, ki srudira strojniStvo, 
in hei, ki studira peavo, prikljucila 
ocetovemu podjetju. 

Na vse, kar je dosegel, je upca· 
viceno ponosen, posebej na to, 
da podjetje, ki ga je ustanovilleta 
1976, Se danes deluje pod istim 
imenorn. ,Ze od zacetka sem se 
zavedal odgovornosti, ki jo imam 
z ustanovitvijo podjetja; do svoje 
druZine in do vsch, ki dclajo pei 
meni,« zakljuCuje Anton Dominko. 

Dienana Klnetee 


