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Zupani, cas imate 
do konca junija 
Potem ko je pet slovenjegomkih oban prejSnjf teden 
Sakindo z odstopom ad pogadhe za eelovito obno\1o \10-
dovadnega sistema Spodnjega POdrallja in ustanO'ViM~ 
jo samostojnega konzordja, so zdaj ttmime !ogleo in 
ostalim Clanieam \1 projektu ponttjajo rako sprtN€. 

Zupani ohein Destmik, Tmovska vas, Sveti Anoraz, Cerkvenjak in 
Sveta Trojica so ze ob odstopu od pogodne izjavili, da forrniranje 
samostoinega konzorcija ne pomeni odstopa od prvotnega skupne
ga projekta, ampak ga zefijo samo pospesiti. Ali bo njihov manever 
naletel Aa plodna tla, bo znano do 30.lunija, Ki ga ie peterica preas
talim obcinam v valikem vodovodnem projektu doloeUa kot skrajni 
rok, ki se omogoea skupno oddajo javneganaroCila. 

Zupanja Da~a Vudler Benak ter zupani Franc PukSic, Aloiz Senko, 
Marjan imave in Davld Klobasa so se v ponedellek sestali skupaj s 
svojimi dlreKtorji obcinsKih uprav in sklenili, )>da smo v zoak sodela
vanja in pobude ostalih obon po oddali vseh sltlopov v enem javnem 
narocilu z oddajo lavnega naroeila za nasa dva sldopa pripravljeni 
poeakatt, a najltasneje do kon,a junija«. 

Glede na pomembnost projekta in casovno stisko slovenjegon
ske obeine prieakujejo takojsnjo odzivnost in kooperativnost ostaUn 
clanie v projektu, Ki so jim za cimprej§njo oddalo javnega naroeila 
posredovali tudi nekai predlogov. Na prijavo v okviru enega javnega 
naroola pa Ie omenjenih pet obcin pripravljenlh Ie, ee bo do roka 
objavljeno javno naroeno za oddajo dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovaljenla. 

FO\!I: Ml 

V slovenjegoriskem kanzorciju ~e vedno zagovarjajo deljenje na 
vee sklopov, ki po Ajihovem prepricanju zagotavlla preglednost, lai
ie pa bo tako resevati tudi tezave s pridobivanjem zemljisc. »izreeno 
vztrajamo na dveh sklopih, Ki zajemajo nase obelne in so zaiet! v ob
stojeeem predlogu razpisne dokumentadje, pray tako za nasa dVa 
sklopa vztrajamo pri podanih razpisnih pogojin ter na loeitvi vseh 
povezovalnih vodov zaradl delitvenih stroskov. Ostali sklopi in po
goji se lahko spremenijo glede na zahteve in potrene ostaUh obein.« 

V novi pogodbi, ki naj bi jo sldenite partnerice v projektu, bo do
locen prioritetni vrstni red izvajanja vseh postopkov, finandranja 
projektov it morebitnih razpisov In izvedbe del glede na vrsto cevo
vodov. Prva prioriteta so povezovalni vodi in skupni objekti, druga 
pnmarni, tretja sekundarni, cetrta prioriteta pa so ~elje posameznih 
obcin. »Ker je glede na tekoco financno perspektivo zela veMetno, 
da sredstev aa vseh 251 kilometrov ne bo, moralo biti pri vseh po
stopKih prioriteta povezovalni vodi in skupni objekti,« pravijo slove
njegorisKi zupani in pradlagajo easovnico, po Katen nosilka projekta 
(MO Ptuj) najkasn~je do 16. junlja posreduje osnutek nove pogodbe 
z delilnikom stroskov, v katerem bo lasno razvidna loeena delitev po 
vseh vodih in z oceno stroskov po posameznih obcinah glede na po
samezne vode. »Najkasneje do 17. junija se morajo potem sestati di
rektorji obcinskih uprav, da pregledajo osnutek pogodbe in uskladi
jo predlog obstolece razpisne dokumentadje., po sestanku pa v50m 
obcinam posredujejo predtog razpisne dokumentadje.{( Peterica, v 
imenu Itatere bo pri pripravi razpisne dokumentadje sodelovala ob
ona Svetl Andraz, nato 2,.junija na.crtuje izredni kolegij zupanov, na 
kateri bi pogodbo podpisa!i in potrdlli razptsno ookumentacijo, do 
konca junija pa bl, kot relena, objavili skupno javno narocilo, sicer 50 
pogodba med obeinami avtomatieno razveze. 

»Uporniske'< obcine iz SlovenSkih gorie so torel povedala svoje, 
zdaj so na vrsti v50 ostale iz projekta eelovite obnove vodovodnega 
sistema Spodnjega Poaravj<!. Zanimivo bo spremljati njihove odziVe, 
vpraSanje pa je, ali sploh sa imajo dovoll casa za skupen nastop. 
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OrmoZ . Pri obnovi miklavske dvorane se zap leta 

Prenova brez sanacije temeljev jezi Trstenjak, 
Z okoli 400.000 evrov teZko prenovo. kultume dvorane pri MiklavZu pri OrmoZu niSo vsi popolnoma zadovogl 
»Ne zdi se mi racionalno, da se V sklopu tako obsezne sanacije ne bi sanirali temegi, ki se na jugozahodnem de 
posedajo. Bojim se, da se bodo Ze kmalu po koncanju del pojavile razpoke,« opozarja obCinski svetnik in nekdal 
predsednik tamkajmje krajevne skupnosti (KS) Emil Trstenjak. 

Foto: 

Emil Trstenjak je preprifun, an hi 
v sklopu obnove morali latiti sanru 
temeljev. 

Sanacija temeije 
naj bi stala Ie 

Po t~ ~ so ~ leti volmovili streho in procelje dvorane, je v tekU obnova notranjosti vee kat 70 let stare dvorane 0 koli 15 000 evTO 
v Miklavzu pn Ormozu. • 

Po tem, ko so pred leti obnovili 
streho in Proeelje dvorane, je v 
teku obnova notranjosti vee kot 
70 let stare dvorane. Toda b,rez 
zapletov ne gre. Izkazalo se je na
mree, da sprva predvidene sanaci
je temeljev na jugozahodnem delu 
stavbe ne bo, kar je presenetilo 
Trstenjaka. Prepriean je,da je to 
nujno, saj razpoke na zidovih po 
njegovem kazejo na posedanje 
temeljev. Ob tem se sklicuje na 
poroeilo Bozidarja Janzekovica, ki 
v zakljueku pregleda objekta med 
drugim pise: »Poleg poskodb, ki 
so poslediea dotrajanosti in delo
vanja materialov, so prisotne tudi 
poskodbe, ki nakazujejo na proble
matiko diferenenega posedanja 
temeljev. Te so najbolj izrazite v 
jugozahodnem delu objekta. Gle
de na ugotovljeno stanje poskodb 
teh zidov bo v primeru izvedbe no
vega balkona v dvorani vsekakor 
treba temelje predhodno urediti.« 

Kljub temu, da sprva predvi
denega balkona zaradi finane ne 
bodo gradili, pa Trstenjak obza
luje, da se v sklopu skoraj pol mi
lijona evrov tezke investicije ne 

bodolotili temeljev »Pred pribliz
no petimi leti, ko smo v kraju de: 
lali eistilno napravo s kanalizacijo, 
smo ugotovili, da ni bilo ustrezno 
urejeno odvodnjavanje s strehe, 
saj se je meteorna voda iz zlebov 
stekala pray ob ta jugozahodni del 
stavbe, tukaj je bila ponikalnica. 
Nemudoma smo ukrepali ter vse 
meteorne vode speljali v kanaliza
cijski sistem. le takrat je nadzor
nik rekel, da bo na tem mestu, ko 
se bodo stene posusile, prislo do 
posedanja. In res, eez kakSnoleto 
smo opazili prve razpoke, najprej v 
sejni sobi. Prisli so geomehaniki, ki 
so preueevali posedanje teh teme
Ijev nekaj mesecev. ugotovili so, 
da je priSlo v letu in pol do skoraj 
dvocentimetrskega premika,« je 
pojasnil. 

Ker bo balkon 
montazni, temelji ne 
bodo ogrozeni 

Zakaj hkrati z obnovo ne bode 
obnovili temeljev, kot je bilo prvot
no predvideno, pojasnjuje zupan 
Danijela Vrbnjak tako: »Zakljucek 

Markovci • Vrtec poka pO sivih 

elaborata in geotehnienega mne
nja je, da je v primeru gradnje 
prvotno predvidenega novega 
betonskega balkona za kapaciteto 
52 Ijudi treba utrditi temelje. Na 
osnovi navedenega smo se od
locili, da gre za prevelike posege 
oz. tveganja in takSnega balkona 
ne bomo delali. Naredili pa bomo 
lahko montazno konstrukcijo za 
kamerrnana in tehnika. Zato sa
naciia temeljev ni vee potrebna.« 
Da je res tako, zupan dokazuje z 
izjavo odgovornega vodje pro
jekta Igorja lnidaMa, ki pravi: »Na 
podlagi ogleda statika in arhitekta 
je bilo ugotovljeno, da je opcijsko 
predlagana sanacija ekonomsko 
neupravicena, saj je dvorana stara 
70 let. Notranja sprememba servi
sne montazne galerije doprinese k 
razbremenitvi obtezbe temeljev.« 

Kot je se dejal Vrbnjak, zaupa 
mnenju strokovnjakov, v isti sa pi 
pa je poudaril, da bode spremljali 
situacijo. Ce bi se pokazalo pose
danje temeljev, bode sanirali tudi 
teo »Vsi krajevni svetniki, razen 
Trstenjaka, so se na podlagi tega 
strokovnega mnenja odloeili, da v 

»Dalee od tega, da sem uZagel 
ker se ne dela balkon. Ta del 
razumem. Tudi nikoli nisem 
trdiL da se bo zaradi posedanja 
podrla stena. skrbi pa me, da b, 
lepotni popravki izginili, potem 
pa se bode zopet pojavile razpo~ 
To pa S6 mi ne zdi racionalno. 
Po predraeunih, ki sem jih zbral 
bi sanacija temegev stala nelge 
okoli 15.000 evrov, kar se mi ne 
zdi tako velik zalogaj v primeljQ 
s eelotno vrednostjo obnove in 
obCinskim proraeunom. Sicer p( 
lahko recem, da sem zadovogen 
z obnovo kakor tudi s potekom 
deL razen v tem delu. Gre za 
Slamparijo ali zgog kgubovanje. 
Ne bom odnehal. 0 tem bom 
seznanil raeunsko sodiSce,«je 
odlocen Trstenjak. 

tej fazi ne bode vlagali v sanacijo 
temeljev.« Sesede zupana je potr
dil tudi aktualni predsednik KS Bo
stjan Kosajne in na kratko dodal: 
»Verjamemo strokovnjakom, ki so 
za to usposobljeni.« 

Monika Horvat 

N a cakalni listi pet domacinov 
Markovski vrtee po Ie sedmih letih poka po sivih. A bojazni, da bi v jeseni pred wati vrtea ostali domaCi otroci, 
ni,zagotavgata Zupan Milan Gabrovee in ravnateg Ivan Strafela. 

»le ob gradnji vrtea smo predvideli 
doloeene prostore, ki bi se jih ob izka
zani potrebi dalo preurediti v igralni
ce,« je pojasnil Gabrovec. »Trenutno 
je na cakalni listi za sprejem v vrtec v . 
jeseni pet domaeih otrok. Po nasih iz
kusnjah se te stevilke se pred jesenjo 
spremenijo, tako da smo se vedno 
sprejeli vse otroke,« je dodal Strafela. 
A ee bo stevilo otrok taksno, da bo 
zadoscalo za odprtje pol ali celega od
delka, bode 0 tem razmislili, je obljubil 
ravnatelj Starfela. »Lahko odpremo 
nov oddelek tudi med letom, posluh 
na obeini imamo, res pa je, da mora 
biti oddelek rentabilen.« Le tako, pra
vi Strafela, lahko dosegajo nizjo ceno 

programov. V Gorisnici, kjer je cena 
programa najblizje markovskemu, je 
strosek obeine in starsev skupno visji 
za osem evrov, na Ptuju za 26 evrov. 
in na Vidmu za 30 evrov. Na eni stra
ni torej eena, na drugi strani povsem 
polne skupine. Tako je v skupinah 
Klobucki in PalCki, ki jih obiskujejo naj
mlajsi vrtiekarji, po 14 otrok, Sonckov 
(najstarejsih) pa je kar 24. Skupno je v 
solskem letu 2019/20 v Vrtec Markovci 
vkljueenih 174 otrok, ki so razporejeni 
v devet oddelkov, od tega jih je trenu
tno eetrtina doma, saj starsi se koris
tijo ukrep vlade, ki omogoea, oprosti
tev plaeila vrtca tudi v juniju. 

Mojca Vtic 


