
Zupanja bo koordinirala, de bo proradun
Pomurski vodovod Olga Karba je vodenje projekta vezala na sprejetje proraiuna
LJuToMER - Zupanja obdi-
ne Ljutomer ie od sredine no-
vembra s svetnikine more naj-
ti skupnega jezika za sprejetje
obiinskega proraduna. ee ta
ne bo sprejet na prihodnji seji
v zadetku februarja, bo obii-
na po naiih podatkih odstopila
od vodenja 49,4 milijona evrov
vrednega sistema C v driav-
nern projektu preskrbe s pitno
vodo Pomurja.

DEJAN I(ARBA

,Upam, da na ravni ministrov,
obtin in Zupanov premoremo
toliko modrosti, da pomembnih
projektov, kakrien je ta, ne bomo
izrabljali za pogajanja znotraj ob-

din," opozarja kmetijski minister
Dejan Zidan (SD), ki je z iupanjo
Olgo Karba Ze govoril o tej temi.
Zidan po na5ih informacifah Zu-
panjine razlage o moinosti od-
stopa od koordiniranja projekta
zaradi nesprejetja proraduna ni
sprejel.

,Nidesar ne pogojujem, se pa
tudi polititno ne igram s projekti,
investicijami in vplivi na Zivljenja
ljudi,u razlaga Zupanja Olga Kar-
ba, ki obdinski proradun te dni
Prlekom predstavlja kar po kra-
jevnih skupnostih.,Nesprejetne
proraduna pomeni, da ne more-
mo zadeti z novimi gradbenimi
deli, oziroma bomo prisiljeni
zaustaviti ta, ki Ze tedejo,. pravi
Zupanja in dodaja, da nesprejetje
proraiuna ogrola izvedbo ved kot
20 projektov obtine.

,Pomurski Zupani so do zdaj
pokazali veliko mod in zmoZnost
koherentnosti,n poudarja Zidan
in opozarja, da proradun na ko-
ordinacijo vodenja projekta ne
vpliva. ,DrZava koordinacije ne
plada, Kaj se pa dogovorijo obdi-
ne, ki kandidirajo za koordinacijo
in potem za to tudi odgovarjajo, je
pa vpraSanje zanje."

Zidanov strankarski kolega in
ljutomerski obdinski svetnili Da-
mjan Bogdan meni, da ima regija
dovolj kompetentnih strokovnja-
kov, ki lahko nadomestijo Zupa-
njo v vlogi koordinatorke. Bogdan
proraduna ne podpira: ,Obdina
Ljutomer ne sme postati poligon
za izsiljevanje. Gradnja sistema
C ni na noben nadin povezana s

sprejetjem proraduna, ki zavira
obdinski razvoj in zadolZuje pri-

hodnje generacije.n Medtem ko
Zupanja na javnih predstavitvah
proraduna vztraja, da so lahko po-
sledice zaviranja izvajanja sistema
C katastrofalne zaradi morebitne-
ga vratila nepovratnih sredstev,
so se njeni nasprotniki iepoveza-
li v skupino Ljutomer 2020.

Trije sistemi
preskrbe z vodo
Osnovni namen celovitega pro-
jekta Oskrba s pitno vodo Pomur-
ja, ki je razdeljen v tri sisteme (
A, B in C), je zagotovitev varne
in trajne preskrbe prebivalstva s

kakovostno pitno vodo. Vrednost
vseh treh sistemov znaia 142,4
milijona evrov, od tega malo manj
kot 87 milijonov evrov zagotavlja
Evropska unija iz Kohezijskega
sklada.
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