
ODLOČITEV MEĐIMURSKIH VOD O GRADNJI LASTNE ČISTILNE NAPRAVE ZA ŠTRIGOVO 

Glede na to, da je ena od občank na svoji FB strani komentirala objavo medžimurskega lokalnega 

časopisa, v prevodu »Štrigova brez Slovencev v projekt prihodnosti tega dela Hrvaške«. Občanka 

govori o predvideni priključitvi Štrigove na čistilno napravo Razkrižje (na Gibini) in da  tu gre za 

zavajanje javnosti, ker omenjeni časopis piše, da so se Medžimurske vode, skupaj z Občino Štrigova, 

odločile zgraditi svojo čistilno napravo. 

Resnica je takšna, da sta se dve sosednji občini Razkrižje in Štrigova dogovorili, da se bo naselje 

Štrigova in še nekaj drugih zaselkov priključilo na obstoječo čistilno napravo Razkrižje. O tem sta obe 

občini v letu 2016 podpisali tudi sporazum. Potrebno pa je bilo dobiti nedvoumno soglasje 

pristojnega državnega organa RS, kar so kot pogoj za začetek aktivnosti zahtevale tudi Medžimurske 

vode, ki so državno podjetje, da ne bi prišlo pozneje do kakršnih koli nesporazumov. Res je tudi, da so 

se stvari s  slovenske državne strani dolgo vlekle, zlasti v iskanju kateri organ ali ministrstvo je 

pristojno dati k temu soglasje.  

Končno je o tem predlogu decembra 2016 v Zagrebu razpravljala Stalna mešana komisija po SOPS-u 

in pod točko 3.d imela na dnevnem redu tudi točko: »Zgraditev in povezava kanalizacijskih sistemov 

v občinah Razkrižje in Štrigova« in temu projektu dala podporo. Problem pa je bil v tem, da je ta 

komisija zapisnik te 19. seje komisije usklajevala od decembra 2016 do marca 2017. Zapisnik je na to 

morala še potrditi Vlada RS, kar se je zgodilo 23. maja 2017, zapisnik bi moral biti objavljen v UL RS, 

kar se do danes še ni zgodilo. 

V tem času pa so se Medžimurske vode odločile, da bodo šle v samostojni projekt, tudi na temelju 

nekih drugih nesoglasij, ki so se dogajale na Stalni hrvaško-slovenski komisiji za vodno gospodarstvo. 

Na dnevu občine Štrigova, letos julija, sem kot župan Občine Razkrižje javno ta dogajanja povzel in 

povedal, da glede na dolgo pričakovano soglasje na meddržavni ravni in pozitivno mnenje komisije po 

SOPS-u, so se Medžimurske vode odločile za svojo pot, če pa se odločijo drugače smo v Občini 

Razkrižje še vedno pripravljeni to možnost priključitve štrigovske kanalizacije na čistilno napravo na 

Gibini zagotoviti. S tem bi na gradnji nove čistilne naprave nekaj prihranila Štrigova, obojim pa bi se 

to poznalo pri stroških obratovanja, ker bi čistilna naprava na Gibini bila potem polno zasedena (ne bi 

bilo nobene rezerve za prihodnost). V članku medžimurskega časopisa edino to ne drži, da smo 

skupaj z županom Županije medžimurske in štrigovskim načelnikom (županom) zagotavljali, da je 

priključitev Štrigove na razkriško čistilno napravo  gotovo dejstvo, nasprotno, sam sem  javno opozoril 

na drugačno odločitev Medžimurskih vod in z razkriške strani pustil odprto pot za drugačno odločitev. 

Naj dodam, da je sodelovanje na medobčinski ravni glede tega ves čas bilo zelo korektno, tudi 

vključevanje Medžimurskih vod je bilo dobro, vendar so se v danem trenutku zaradi dolgega 

usklajevanja na državni ravni odločili drugače. Dopisovanje med občino in slovenskimi državnimi 

organi je potekalo (pre)dolgo, šlo je tudi za prelaganje te odgovornosti iz organa na organ.  

Iz članka v hrvaškem časopisu pa je razvidno, da so se v Medžimurskih vodah odločili izvesti nekoliko 

večji projekt, ki bi omogočil priključitev 2000 populacijskih enot, kar pa je bistveno več, kot so 

potekali dogovori o možnosti priključitve na razkriško čistilno napravo.  

Ne glede na to, bodo odnosi med obema občinama še naprej dobri in prijateljski, lokalna raven pa na 

odločitve na državni ravni nima velikega vpliva. 


