
• Perutnina v razprodqjo nepremienin 

odajali 
aj hi tudi gostilne 

ptujskega prehrambnega imperija Perutnina 
je i.e pod prejSnjimi lastniki, rusko skupino SI], 

izkyubto usmerjenost dejavnosti k temey
poslu, to je vzreja perutnine ter pridelava in 

predelava mesa. Vse druge dejavnosti, kijihje druzoa 
bhWmvala v casu, ko jo je vodil Roman Glaser, so posto

zaceli opuScati. 

Pendnini Ptuj pripmvljajo seznam odprodaje nepremiCntn, ki jib za 
dejaunost ne potrebujejo. 

Najbolj korenit rez so naredili na, podrocju gostinstva. Gostilno Ribic, 
. je na eminentni lokaciji na robu starega mestnega jedra in ob strugi 

so oddali v najem. Gostilno PP v sredi~cu mesta so zaprli lani, 
Perutnincek pri upravnem poslopju na Potrcevi cesti, ki je na

pod najemnikom posloval kot Don Caire, je zaprt ze nekaj let. 
Druzba se je zadnja leta oddaljila od izvajanla gostinske dejavno
v kamevalski dvorani, pa tudi z vinarstvom se nimajo vee namena 

Predsednik uprave Enver Sgic je ob zacetku novega leta za 
tednik povedal, da bodo Ptujsko klet prodali, a da zelijo najti 

Itrate~kega lastnika - ta~nega, ki se z vinarstvom ze ukvarja, pozna 
in bi jo nadgrajeval. 

Z opustitvijo dejavnosti, ki ne sodijo v tako imenovani jedmi posel, 
se v podjetjuodlocili, da nepremicnine, ki jih ne potrebujejo, pro

Dokoncnega seznama, katere nepremicnine bode prod ali, ~e 
sestavili. So pa za na~ casopis informacijo, da gredo v odprodajo 

nepotrebnega premozenja potrdili: »V Perutnini Ptuj smo v 
odprodaje poslovno nepotrebnih nepremicnin, katerih seznam ~e 

Neuradno smo izvedeli, da naj bi med drugim prodali prostore nek
gostilne PP'na Novem trgu, hi~o, kjer je bila nekoc gostilna Beli 

njeni lastniki so postali 5 pripojitvijo Kmetijskega kombinata in Ha
bisera, objekt, v katerem sta bila nekoe gostilna Perutnineek 

lokal Don (affe ... 
Kaj tocno bode prodajali, za zdaj v Perutnini ne razkrivajo, prieako

pa je, da bi lahkobil seznam odprodaje nepremicnin kmalu obli-
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Podravje • Za letalsko protitocno obrambo letos skoraj 260.000 evrov 

v 

Dornave, Vidma in Zetal ni na spisku 
Na Letalskem centru Maribor so od minulega tedna vendarle v pripravgenosti za izvajanje letalske 
obrambe pred toeo v severovzhodni Sloveniji. Slabih 260.000 evrov teZko pogodbo poleg driave sofinan
dra skupaj 58 obein, od tega 16 (od skupno 19) med spodnjepodravskimi obeinami. 

Vsako leta se zatakne s po
godbo za letalsko protitoeno ob
rambo, ki jo izvaja Letalski center 
Maribor. Kot so sporoeili z mini
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, je bila ta podpisana 
sele pred dnevi, in sicer v vrednosti 
okoli 258.000 evrov. 

Po besedah vodje protitocne 
letalske obrambe iz LC Maribor 
Darka Kralja imajo pripravljenih de
set ekip: »Datum na pogodbi je 25. 

junij, obdobje branjenja pred toco 
pa traja do 15. septembra.« 

Denar zadostuje za 18 
ur poletov, Avstrijci 
planirajo 300 ur 

S10venija ima na voljo eno protitobto 1etalo, ki je te dni Ze pripravljeno na 
vzlete. 

Ob tem je Kralj, ki sicer zavraca 
kakrsne koli pomisleke 0 neuein
kovitosti te obrambe, opozoril na 
morebitne tinancne tezave: »AIi 
bode ta sredstva zadostovala, je 
vprasanje. Pogodba predvideva Ie 
18 ur poletov, kar je malo. Naj po-

vern, da imajo Avstrijci za Stajersko 
za enD letalo predvidenih 300 ur 
poletov, pa imajo sedem letal! Ne 
vern, kdaj bo pri nas prisla na vrsto 
zdrava pamet! Ko bo tinancnih 
sredstev zmanjkalo, bomo to po
vedali, potem pa vide Ii, kaj bo ... « 

Priblizno tretjino denarja bo 
prispevala drzava, preostalo pa 

V Vidmu zamudili rok za prijavo 
Tretja med spodnjepodravskimi obCinami, ki je ni 

na seznamu kmetijskega ministrstva za so/inanciranje 
protitiolne letalske obrambe, je obCina videm. Zupan 
Branko Marinie je bil nad to informacijo Sokiran. sqj tovrstno 
obrambo pred toco podpirajo, zato so ie marca na /cmetijsko 
ministrstvo posredovali dopis, v katerem so jasno zapisali, 
da je obana Videm »zainteresirana za vkljuCitev oziroma 
soglaSa z izvajanjem obrambe pred toCo«. 

Iz kmetijskega ministrstva pa so pojasnili, da je obana 
Videm zamudila rok za prijavo: »Ministrstvo je 14. maja, po 
sprejemu sklepa vlade, posredovalo povabilo k prijavi udeleibe 
v postopku priloinostnega skupnega javnega naroCila. 
Elektrons1cemu sporoCilu je bilo priloieno pooblastilo, ki ga 
obeine izpolnijo in vrnejo na naS naslov, s Cimer se Steje, da 
so pristopile k skupnemu javnemu naroCilu. ObCina Videm v 
roku, do katerega smo v sprejemali pooblastila za skupno javno 
naroalo, tega ni posredovala, zaradi cesar smo razumeli, da ne 
ieli pristopiti k skupnemu javnemu naroCilu.« 

skupaj 58 obcin. Med njimi tudi 13 

od sestnajstih spodnjepodravskih 
in vse tri ormoske obcine. »Obcina 
Ormoz vsa leta tinancno podpira 
izvajanje protitocne obrambe. Na 
ta naCin zelimo, kolikor se Ie da, 
pomagati kmetom pri zavarovanju 
njihovih pridelkov. Menim, da je 
letalska obramba kar ueinkovita, 
zato smo se odloeili, da tudi letos 
pristopimo k sotinanciranju. Se 
vedno je bolje to kot nie,« meni or
moski zupan Danijel Vrbnjak. 

Zetalski zupan dvomi 0 
letalski obrambi 

Med ob~inami Spodnjega Pod
ravja pa k pogodbi niso pristopile 
tri, med njimi Zeta Ie. »Tega ne ti
nanciramo iz preprostega razloga: 
stroka je ze zdavnaj ugotovila, da 
je taksna obramba neueinkovita in 
priporocila, da naj se ne bi tinan
cirala iz javnih sredstev. Mi smo 
jo nekaj casa tinancirali. Takrat je 
bilo reeeno, da gre za poskusni 
projekt. Sedaj to traja ze 20 let. Ce 
bode opravljene nove analize in se 
bo dejansko pokazala ueinkovitost 
te obrambe, bomo k temu znova 
pristopili,« razloge za netinanci
ranje pojasnjuje zetalski zupan 

Prispevki spodnjepod
ravskih ohlin (z DDV) 
Cirkulane 1.919€ 
Destmik 2.083€ 
Gorisnica 2.182€ 
Hajdina 1.239 € 
Jursinci 1.393 € 
Kidricevo 2.976 € 
Majsperk 1.488€ 
Markovci 1.991 € 
Onnoz 4 .573€ 
Podlehnik 2.678€ 
MO Ptuj 3.389€ 
Sredisce ob 2.555€ 
Dravi 
Sv.Andrazv 1.190€ Siov. goricah 
Sveti Tornaz 2.163 € 
Tmovskavas 1.488 € 
Zavrc 1.180€ 
Vseh58o~in 171.038€ skupaJ 
MKGP 86.878€ 
Obcine in 257.916€ MKGP 

Vir.MKGP 

Anton Butolen, ki nad letalsko ob
rambo pred toco zarnahne z roko. 

Dornavski zupan brez 
denarja v proracunu 

Domavski zupan Janko Mere je 
ob tem dejal: »K temu nismo pris
topili iz vee razlogov: kot prvo v ta 
nameh nismo imeli zagotovljenih 
sredstev v obcinskem proracunu, 
kot drugo pa v tako kratkern casu 
tudi nismo mogli nicesar spreme
niti, saj nam predloga ni uspelo 
obravnavati na obeinskem svetu. Z 
danes' na jutri to enostavno ne gre. 
Gre za zadevo, 0 kateri mora odlo
eiti obcinski svet, zupan ne more 
sam odloCiti. Poleg tega pa tudi 
nismo vedeli, kakSna sredstva naj 
bi bila za to potrebna, saj nam tega 
podatka enostavno niso podali.« 

Honika Horvat 

. • 15 milijonov evrov za protipoplavno zaScito na »ptujski Dravi« z evropskimi sredstvi kohezijskega 
'sklada, je bila sprejeta sredi junija. 
Izvajalca del se niso izbrali. Trenu
tno so vse aktivnosti usmerjene v 
pripravo dokumentacije, pri eemer 
aktivno sodelujejo vse stiri vkljuce
ne obcine. DRSV bo v nadaljevanju 
peljala postopke za pridobitev 
gradbenih dovoljenj, dela na tere
nu bi se predvidoma zacela v pri
hodnjem letu. 

~ drzavnim birokratom predstavlja »ptujska Drava« 
vladne sluzve, ki se ukvarja z evropskimi projekO (SVRK) so pred dnevi sporoCili, da se za projekt poplavne vamosti na Ptujski Dravi zago-

15 milijonov evrov, od tega bo prispevek Evropske unije iz sklada za regionalni razvoj znaSalll,4 milijona evrov. 

Poimenovanje Ptujska Drava 
nas najprej asociirana to, da gre za 
reko Dravo na ptujskem obmoeju 
in da se bode na oziroma ob reki 
nCi Ptuju in v okolici izvajali proti
poplavni ukrepi. A resnica je dalec 
od tega. Ptujska Drava je poimeno
vanje sirsega obmocja ob reki od 
Maribora do konca Ptujskega jeze
ra na jezu v Markovcih. »Obmocje 
Ptujske Drave sega od Maribora 
(HE Mariborskiotok) do jezu Mar
kovci na Ptujskem jezeru. Obmocje 
se deli na tri podobmoeja Ptuja, 
Dupleka in Maribora ter pokriva 

bo tako izvajal vse od Maribora 
cez Duplek in StarSe do Ptuja, a 
ne izkljucno na reki Dravi. Bolj kot 
protipoplavno urejanje Drave je v 
projektu predvidena sanacija lokal
nih vodotokov v zaledju, pritokov 
Drave. 

Na Ptuju dela na 
potokih Rogoznica in 
Grajena 

Na obmoeju mestne obeine 
(MO) Ptuj bodourejali suha vodna 
zadrfevalnika na potokih Rogozni-

zajeta tudi protipoplavnazascita 
zaselka Creta. 

V ob~ini Duplek bode urejali 
struge in varovalne nasipe Ko
renskega, Dupleskega in Ciglen
skega potoka, v nacrtu je ureditev 
poplavne varnosti Stars z novimi 
varovalnimi nasipi ali zidovi ter ob
reznimi zavarovanji. Na obmoeju 
Maribora bode urejali sest lokacij: 
Malecnik, Treovo, Pekrski, Rozno
dol ski, Radvanjski in Mrzli potok. 

Dela na vseh nastetih lokacijah 
od Maribora do Ptuja bodo veljala 
15 milijonov evrov. 
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»Prvi gradbeni posegi so na
crtovani v letu 2021, kar pa bo 
odvisno od nadaljnje dinamike 
priprave projektne dokumentaci
je, pridobivanja zernljise in grad
benih dovoljenj ter uspesnosti 
izvedbe javnih narocil. Obdobje 
upravicenosti stroskov je do kon
ca leta 2023, kCjr pomeni, da mo
raja biti protipoplavni ukrepi za 
zmanjsanje poplavne ogrozenosti 
obrnocja Ptujske Drave koncani 
v letu 2023,« so razlozili na DRSV 
in dodali, da po leg omenjenega 


