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Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerc - priloga Večera
Ob Gajkah še objekt Surovine
PTUJ

Površina/Trajanje: 210,66

Žanr: POROČILO

JAVNE SLUŽBE PTUJ, CERO GAJKE, MESTNA OBČINA PTUJ

ODPADKI

estna občina Ptuj in

mariborsko

podjetje

Surovina sta pred
časom v izvensodni poravnavi
zamenjala zemljišča. Surovina je
zdaj lastnica poldrugega hektarja
velikega zemljišča ob Dornavski
cesti v neposredni bližini Centra
za ravnanje z odpadki ( CERO )
Gajke. Pretekle mesece so tam
,

potekala arheološka izkopavanja.
" Arheološka dela smo opravili
v skladu z odločbo zavoda
za spomeniško varstvo da bomo
tako preverili ali je na teh zemljiščih
mogoča gradnja. Kaj in kdaj
bomo gradili ta čas še ni določeno
želimo pa tjakaj preseliti našo
enoto, ki ta čas deluje ob Puhovi
ulici na Ptuju kjer zbiramo in
različne vrste odpadkov
," sporočajo iz mariborske
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Naklada:

Slavica Pičerko Peklar

Slavica Pičerko Peklar

M

Stran/Termin:

odkupujemo

Ob Gajkah še objekt

Surovine
Mariborska Surovina namerava svojo zbirno
enoto iz Puhove ulice preseliti v neposredno
bližino Centra za ravnanje z odpadki Gajke

tev CERO Gajke , in ker Surovina
takrat svojega zemljišča ni

bila pripravljena prodati , jo je
MO Ptuj razlastninila. V času

sedanje

županje Nuške Gajšek pa
sta se občina in Surovina pobotali
, mariborsko podjetje je tako

pridobilo omenjeno

nadomestno

zemljišče , formalnopravno
pa sta kompenzacijo izvedli kot
prodajo. Višina kupnine je znašala
dobrih 260 tisoč evrov , za
dobrih 200 evrov so se pobotali
preostanek je podjetje doplačalo.
V iskanju najboljših rešitev ,
kako ravnati z odpadki , se pojavljajo
vprašanja , ali obe podjetji ,
Javne službe Ptuj in Surovina Maribor
, morda ne bi rešitev iskali
kar skupaj. Za začetek morda res
v gradnji skupnega objekta , kjer
bi delavci obeh podjetij imeli
sanitarije prhe jedilnico
tudi manjše poslovne prostore.
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Surovine.

Spomnimo, da je Mestna
občina Ptuj pred desetletjem
odkupovala zemljišča za širiNa

zemljišču Surovine so potekala
arheološka izkopavanja.
Foto : Slavica Pičerko Peklar
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