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SPOROČILO ZA JAVNOST – PO NOVINARSKI KONFERENCI 4. 6. 2020 
Konzorcij petih občin s podpisom nove pogodbe za pospešitev  

obnove vodovoda v Spodnjem Podravju 
 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica smo 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.«  
Občine ne odstopamo od celovitega sistema vodovoda ampak želimo z dejanjem odstopa 
pospešiti pripravo projektne dokumentacije, saj se zavedamo pomembnosti obnove 
sistema. Svoj sklop bomo v najkrajšem možnem času sprojektirali samostojno in pridobili 
gradbeno dovoljenje, enako pričakujemo tudi od vseh ostalih občin. Vodovodni sistem je 
v delih, ki ga zajema IZP projekt in je predviden za obnovo dotrajan in ga je potrebno 
obnoviti čim prej, ne glede na vire iz katerih bo obnovljen, zato je nujno in prvi korak, da 
pridobimo projektno dokumentacijo v najkrajšem možnem času.  
 

Potek projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje« 
 

V tekoči finančni perspektivi 2014-2020 smo se predstavniki občin zajetih v vodovodni sistem 
Spodnje Podravje vseskozi dogovarjali, da se bo na dogovor za razvoj regij prijavil projekt 
»Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«. Konkretnejše aktivnosti so začele 
teči v letu 2016. Dne 11.9.2017 je bil na kolegiju sprejet sklep, da je nosilka projekta Mestna 
občina Ptuj, kjer je bilo sprejeto, da nosilka projekta takoj po sprejemu sklepa začne s postopki 
potrebnimi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije (PZI, PGD in IP). Za izvedbo 
postopka javnega naročila je bilo pooblaščeno Komunalno podjetje Ptuj. 
 
7.2.2018 so bili na delovnem sestanku občin potrjeni drugačni projekti za prijavo na dogovor 
za razvoj regij in ne vodovod. Glede na sprejete sklepe iz leta 2017 je bil na projektu obnove 
vodovoda do danes narejen le IZP projekt datiran februar/maj 2019.  
 
Od Mestne občine Ptuj, kot nosilke projekta bi pričakovali ažurnost pri koordinaciji, 
kooperativnost in pripadnosti k projektu.  



Pogodba "Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna 
dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja  

(DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020" 
 

Vse občine vodovodnega sistema z izjemo Kidričevega so dne 8.1.2020 podpisale Pogodbo 
"Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020.  
 
Občina Sveti Andraž  v Slovenskih goricah je z namenom pospešitve postopka prevzela 
vodenje priprave javnega naročila (JN) in vse postopke speljala korektno in ažurno. Dne 
21.1.2020 je vsem občinam posredovala vzorec pooblastila s katerim jo pooblaščajo za vodenje 
JN. Zadnje pooblastilo je bilo vrnjeno 14.2.2020, dne 18.2.2020 je bil s strani županje Darje 
Vudler Berlak podpisan Sklep o začetku postopka. Dne 22.1.2020 je bila s strani vodje JN 
Mirana Čeha podana pobuda za imenovanje strokovne komisije, predlog za imenovanje 
strokovne komisije je bil podan šele na rednem kolegiju dne 9.3.2020, dne 12.3.2020 pa je bil 
izdan sklep o imenovanju komisije. Dne 17.2.2020 je bila Komunalnemu podjetju Ptuj podana 
zahteva za posredovanje IZP projekta v digitalni obliki, dne 26.2.2020 so odgovorili, da 
dokumenta v digitalni ne morejo posredovati, čeprav smo projekt naročile in plačale občine. 
Dne 9.3.2020 je bil na kolegiju županov sprejet sklep, da se IZP dokumentacija nemudoma 
pošlje vsem občinam. IZP dokumentacija je bila po večkratnem pozivu vodje JN posredovana 
šele 10.4.2020. Dne 20.4.2020 je bil s strani vodje JN poslan predlog razpisne dokumentacije 
vsem občinam z rokom pripomb 24.4.2020. Zaradi zahtev po prekratkem roku je bil rok 
podaljšan do 7.5.2020. V času oddajanja pripomb so se med občinami začela kazati zelo 
različna stališča, pričakovanja in mnenja, prav tako neodzivnost nekaterih. Mnenja so se delila 
predvsem pri delitvi projekta na sklope, pri čemer so nekatere občine izrecno vztrajale, da ne 
želijo delitve na sklope, čeprav je 73. člen Zakona o javnem naročanju jasen: »Če predmet 
javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe 
javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti 
velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo 
in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.« 
 
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 dne 10. 4. 2020, po 
natančnem pregledu dokumentacije, pokazala jasna slika, kaj občine financiramo. Ugotovljeno 
je bilo, da so v projektu zajeti obstoječi in tudi novi deli projektiranja (cca. 8 kilometrov), ki se 
ne nanašajo na 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 kasnejše izvajanje. Menimo, da je 
financiranje projektiranja in obnove posameznih sekundarnih in primarnih vodov, s strani 
vseh občin za posamezne občine, v nasprotju z veljavno zakonodajo. 

 
Odločitev za odstop 

 
Iz vsega navedenega je bilo pričakovati, da postopek za celovito oddajo projekta še dlje časa 
ne bo pripravljen za nadaljevanje. Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, kjer se kljub sprejetim 
sklepom ni naredilo veliko in v sled nadaljnjega zavlačevanja postopkov ne želimo tvegati, da 
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bomo ponovno zamudili črpanje prepomembnih sredstev. Dejstvo je, da bomo vodovodni 
sistem morali obnoviti, ne glede na to kakšni bodo viri financiranja, zato je pomembno, da čim 
prej pridobimo projektno dokumentacijo. 
 
V dopisu, ki smo ga prejeli od Mestne občine Ptuj v ponedeljek 1.6.2020 nas obveščajo, da bodo 
ustrezno spremenili IZP projekt, ga prilagodili potrebam preostalih občin, ter bodo pri oddaji 
javnega naročila projekt razdelili na sklope, s čimer potrjujejo, kar smo zagovarjali od samega 
začetka, deljenje na sklope. Prav tako bodo sekundarne vode in predloge občin občine 
financirale vsaka za svoj del, kar je edino pravilno in kar smo vseskozi zagovarjali. Sicer 
menimo, da bi morale občine same financirati tudi primarne vode, saj je iz preglednih kart 
razvidno, da nimajo zveze s povezovalnimi vodi in povezavami med občinami. 
 

Nadaljnji koraki 
 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica bomo postopek za svoj sklop rekonstrukcije vodovoda od meje z Mestno občino Ptuj 
do Občine Sveta Trojica oz. Cerkvenjaka peljale individualno, kot svoj sklop, ki je danes 
pripravljen za oddajo in je nesporen. Javno naročilo bo objavljeno najkasneje do 15.6.2020. 
Intenzivno smo že pristopili k pridobivanju katastra zemljišč.   
 
Izrecno želimo poudariti, da pri oddaji svojega sklopa ne gre za delitev vodovodnega sistema, 
zato ne pristajamo na zavajanja in manipulacije, da vodovodni sistem zaradi naše odločitve 
razpada. Naša poteza pomeni, da bomo oddali svoj sklop, ki se lahko kadarkoli priključi k 
ostalim sklopom, ko bo zadeva med ostalimi občinami usklajena. Delitev na sklope 
zagovarjamo od samega začetka, tudi zakonodaja o javnem naročanju je na tem področju 
jasna. Pri projektiranju bomo v celoti spoštovali in upoštevali izdelan IZP projekt, kar 
pričakujemo tudi od ostalih občin. Zaenkrat gre zgolj za projektiranje, kar pomeni, da smo se 
z ostalimi občinami pripravljeni srečati tako pri prijavi projekta za črpanje EU sredstev, kakor 
tudi pri izvedbi. Naš del projekta bo pravočasno pripravljen za izvedbo. V našem sklopu 
projekta ne bomo izdelali le DGD dokumentacije ampak tudi projekte za izvedbo - PZI.  
 
Pod pogoji, da bo IZP projekt ostal v že izvedeni obliki, smo pripravljeni sofinancirati tudi 
projektiranje ostalih povezovalnih vodov in skupnega premoženja, ki so pomembni za naše 
občine, po naprej dogovorjenih in potrjenih deležih, ki jih bomo predhodno pisno potrdili. 
Primarnih, sekundarnih vodov in želj občin ne bomo sofinancirali.  
 
 

Župani konzorcija petih občin 
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