
ŠE ENKRAT O PRIKLJUČITVI ŠTRIGOVE NA ČN RAZKRIŽJE 

Obe občini, Štrigova in Razkrižje, sta bili soglasni, da se zaradi takojšnje zapolnitve vseh razpoložljivih 

kapacitet ČN na Gibini, naselju Štrigova in še nekaterim delom posameznih zaselkov  v smeri proti 

državni meji, omogoči priključitev na našo ČN. Edini razlog je bil ta, da bi se s takojšnjo zapolnitvijo 

res nekoliko zmanjšali stroški, vendar samo čiščenja odpadnih vod, ne pa stroški odvajanja. Štrigova 

namreč ne bi koristila našega kanalizacijskega omrežja, ker bi se na ČN priključila po svojem omrežju. 

Pogovori so potekali za cca 800 populacijskih enot in ne za 2000 kolikor jih sedaj Medžimurske vode 

za Štrigovo načrtujejo. Tudi razkriška ČN ima 2000 populacijskih enot. Štrigova bi z priključitvijo na 

razkriško ČN privarčevala, ker ne bi gradila svoje ČN. Oboji pa smo se zavedali, da bi enkrat v 

prihodnje našo ČN bilo potrebno nadgraditi. Kar se tiče zastavljenih fizičnih kazalnikov investicije v 

izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Občini Razkrižje pa so ti doseženi, ostaja še rezerva za 

prihodnost. Kot je znano pa so v fazi priključevanja še naselji Šprinc in Kopriva.  

Resnica pa je v tem, kar Medžimurske vode imajo prav, da so zahtevale k sporazumu med Štrigovo in 

Razkrižjem tudi nedvoumno soglasje pristojnega državnega organa RS. Kljub temu, da so se vsi pri 

katerih smo iskali to soglasje o projektu izrekali pozitivno, pa se niso mogli dogovoriti, kateri organ je 

tisti, ki bo dal zahtevano pozitivno mnenje. Nazadnje je to mnenje (kot sem v svojem prejšnjem 

sporočilu že zapisal) podala Mešana diplomatska komisija za uresničevanje SOPS-a (Sporazuma o 

obmejnem prometu in sodelovanju med RS in RH), mnenje, ki bi po mojem moralo biti zadostno, saje 

je ta komisija ustanovljena za tovrstno obmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško. Po pet letnem 

mirovanju, se je ta komisija decembra 2016 sestala v Zagrebu, razpravljala o nameri Razkrižja in 

Štrigove, se o tem pozitivno izrekla, vendar zaradi nesoglasij z nekaterimi drugimi vprašanji, je 

besedilo tega zapisnika komisija usklajevala vse do marca 2017, 23. maja 2017 ga je obravnavala 

Vlada RS in ga potrdila,  Medžimurske vode pa so se v tem času odločile iti po svoji poti, s svojo ČN. 

Če bi torej o tem  skupnem projektu odločali samo občini Štrigova in Razkrižje, bi ta projekt gotovo bil 

izveden, ker pa je vmes državna raven pa stvari vedno niso v dosegu občin, še posebej, če to 

spremljamo v luči sedanjih političnih zaostrovanj med obema državama.  

Zato bi vljudno prosil vse, ki sedaj skušajo to odločitev Medžimurskih vod, da gredo po lastni poti, 

izkoristiti za obračunavanje z župani obeh občin in da je šlo za kakršno koli zavajanje. S strani obeh 

občin je šlo za iskreno namero, da se projekt uresniči, Občina Razkrižje je za to možnost še vedno 

odprta, niso pa v njenem dosegu nadaljnje odločitve. Ne bi pa mogli zagotoviti toliko populacijskih 

enot, kot jih Medžimurske vode sedaj  na novo načrtujejo. Želimo jim le, da jim projekt uspe. Mi smo 

ponudili le to, kar smo lahko.  Na vsak način pa se bomo še naprej, tako v Občini Razkrižje, kot 

Štrigovi, še naprej prizadevali za    dobro sodelovanje, žal pa na vsakokratni državno politiko kaj dosti 

vpliva nimamo. To, da sem sosedom vedno želel samo dobro, izhaja tudi iz vsem mojih javnih izjav, 

tudi za vsemi mojimi izjavami, ki sem jih kdaj koli izrekel, stojim. Trdim pa, da so med Slovenijo in 

Hrvaško že v preteklosti bila zaostrovanja in so tudi danes. Vedno so se ta umirila, tako se bodo 

enkrat tudi sedanja. Na lokalni ravni pa si tega zaostrovanja ne želimo, ker kratko potegnemo mi, ki 

živimo tukaj ob meji. 


