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Vabilo na novinarsko konferenco na temo  
 

Odstop od pogodbe »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje 
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020« in podpis nove pogodbe konzorcija 
petih občin »Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje – 

odsek Destrnik-Sv. Trojica«. 
 

Novinarska konferenca bo v četrtek, 4. 6. 2020 ob 10. uri  
v Večnamenski dvorani Trnovska vas, 
Trnovska vas 38a, 2254 Trnovska vas. 

 
 
 

Župani konzorcija petih občin 
 

Darja Vudler Berlak l.r., županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

Franc Pukšič l.r., župan Občine Destrnik 

Alojz Benko l.r., župan Občine Trnovska vas 

Marjan Žmavc l.r., župan Cerkvenjak 

David Klobasa l.r., župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
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Sporočilo za javnost 
 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica so dne 20.5.2020 odstopile od Pogodbe "Celovita obnova vodovodnega sistema 
Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020". 
 
V sled korespondence med vsemi občinami podpisnicami Pogodbe "Celovita obnova 
vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj 
in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020" in glede na zelo različna 
stališča, mnenja ali neodzivnost nekaterih občin, je pričakovati, da postopek za celovito 
oddajo projekta še dlje časa ne bo pripravljen za nadaljevanje.  
 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica so sprejele jasno stališče, da zaradi slabih izkušenj te finančne perspektive, kjer se 
je od leta 2015 zavlačevalo s postopki za pripravo potrebne dokumentacije,  v sled 
nadaljnjega zavlačevanja postopkov ne želijo tvegati, da bodo ponovno zamudile črpanje 
prepomembnih sredstev.  
 
Po podpisu Pogodbe o sofinanciranju projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje 
Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-
3/2020 z dne 8. 1. 2020«, se je po prejemu dokumentacije v digitalni obliki, v mesecu aprilu 
2020, po natančnem pregledu dokumentacije, pokazala jasna slika, kaj občine financiramo 
in bilo ugotovljeno, da so v projektu zajeti novi deli projektiranja, ki se ne nanašajo na 
transportne oz. povezovalne vode, ampak popolnoma individualne primarne, 
sekundarne vode in želje občin, ki pa niso pomembne za obnovo skupnega sistema, ampak 
je financiranje projektiranja v domeni vsake posamezne občine, prav tako kasnejšega 
izvajanja. Občine menijo, da je financiranje projektiranja in obnove posameznih 
sekundarnih in primarnih vodov, s strani vseh občin za posamezne občine, v nasprotju z 
veljavno zakonodajo.  
 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica bodo postopek za svoj sklop rekonstrukcije vodovoda od meje z Mestno občino 
Ptuj do Občine Sveta Trojica peljale individualno, kot svoj sklop, ki je danes pripravljen za 
oddajo in je nesporen. Javno naročilo bo objavljeno najkasneje do 15. 6. 2020. Navedeno ne 
pomeni, da gre za delitev projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje 
Podravje«, temveč za oddajo svojega sklopa, ki se lahko kadarkoli priključi k ostalim 
sklopom, ko bo zadeva med ostalimi občinami usklajena. Pri projektiranju bo v celoti 
spoštovan in upoštevan izdelan IZP projekt.  


