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»Kaj z odpadki?«
Sežigalnica DA ali NE
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Večer, sreda, 23.1.2008, stran 18, avtor: ALJOŠA PERŠAK - Trajnega odlagališča odpadkov ne
iščejo več - Mariborska občina pripravlja novo strategijo celovitega ravnanja z odpadki, ki

predvideva dokončanje kompostarne na Teznem in gradnjo nove toplarne

Večer, petek, 26.9.2008, stran 20, avtor: IGOR SELAN - Predstavili štiri tehnologije za bodočo
toplarno - Lokacija za toplarno v Mariboru je že izbrana, a za zdaj ostaja skrivnost; preostanek

odpadkov bo najverjetneje pristal v Ormožu

Večer, torek, 7.10.2008, stran 1, avtor: IGOR SELAN - Toplarna bo stala na območju Dinosa

Maribor bi lahko po večletni kalvariji končno rešil problem odpadkov

Dnevnik, sreda, 8.10.2008, stran 11, Mariborska sežigalnica bo za Leclercom

Večer, sreda, 8.10.2008, stran 19, avtor: IGOR SELAN - Temeljni kamen za toplarno šele 2010 -
Vrednost celotne investicije za dokončno rešitev problema z odpadki (izgradnja toplarne in

dokončanje kompostarne na območju bivšega Dinosa) lahko doseže 45 milijonov evrov

Delo, sreda, 8.10.2008, stran 12, avtor: Miha Rubin - Mestna četrt dala soglasje mestni upravi -
Toplarno bodo gradili ob kompostarni - Lokacijo bo predvidoma še ta teden potrdil mariborski

mestni svet - Izbrati morajo tehnologijo

Večer, sobota, 11.10.2008, stran 18, avtor: IGOR SELAN, Pri toplarni še kopica neznank

Dnevnik, sreda, 15.10.2008, stran 10, avtor: Tomaž Klipšteter - Maribor bo gradil toplarno na tuji
zemlji - Šest tednov po tistem, ko sta podjetji MTB in MIK kupili zemljišče na Taboru, je

občinska uprava tja umestila toplarno in sežigalnico odpadkov

Delo, četrtek, 22.1.2009, stran 10, avtor: Urban Červek, Zapleti z mariborskim centrom za
celovito ravnanje z odpadki - S smetmi občina po nepotrebnem zapravi tri milijone evrov na
leto Ločeno zbrane organske odpadke mariborskih gospodinjstev zdaj vozijo v kompostarni na

Ptuju in Vrhniki - Drugi odpadki v Celje in Novo mesto - Za odlaganje približno sedem milijonov
evrov na leto









7DNI, sreda, 22.4.2009, stran 1, 7DNI, avtor: Igor Selan, Matija Stepišnik - Intervju "Ker se je treba za pravice boriti. To bo
Kangler vedno počel."

Včasih se vendarle zdi, da nekatere odločitve padajo prehitro, da so zakonsko sporne. Toplarna ne
le, da je obremenjena s hipoteko korupcije, celoten projekt se je trenutno ustavil pri izboru
tehnologije.
"O korupciji govorite vi, novinarji! Kot župan nisem podpisal nobenega dokumenta v zvezi s
toplarno in z lokacijo, odločitve je sprejemal mestni svet. Gre za projekt, vreden 40 milijonov evrov,
zato si je treba vzeti čas za premislek, da ne naredimo kakšne neumnosti. Kar se pa tehnologije
tiče, je treba izbrati takšno, ki ne bo obremenila žepov občanov. Očitno so si doktorji

znanosti, ki o tehnologiji odločajo, v takšnem nasprotju, da kot župan še ne morem
sprejeti odločitve."

Ni tako dolgo, kar ste dejali, da se s projektom mudi, sicer ne bo mogoče črpati evropskih sredstev.
"Zdaj torej lahko bolje razumete, zakaj se je mudilo z odločitvijo o lokaciji. Če bi o njej še zmeraj
razpravljali, bi zgodba o tehnologiji stala. Gledam dolgoročno, 50 let naprej, in ne od danes na jutri.
Pri takih projektih zmeraj prihaja do težav, a med strokovnjaki, ne pa med politiki."
Dokumentov, ki bi potrjevali sume protikorupcijske komisije v primeru toplarne, ni pričakovati, saj so
se odločitve, če so se, sprejemale na neformalni ravni. Slišati je, da do mnogih odločitev pride v
bifeju Kocka v Dupleku, kjer vas večkrat vidijo z vplivnimi ljudmi iz gradbeništva.
"Na takšne provokacije vam ne želim odgovarjati. Ker mešate jabolka s hruškami, in ne morem
verjeti, da lahko profesionalni novinarji županu drugega največjega mesta v državi postavljajo
takšna vprašanja. V katero gostilno zahajam in kje spijem kakšno kavo, je moja osebna opredelitev.
Tudi to, kje se gibam in s kom se družim.“
Temu ne oporekamo. Kljub temu se za časa vašega županovanja veliko piše o povezavah z
gradbenimi lobiji, predvsem s podjetjem MTB.
"Župan mesta je tukaj zato, da krepi mariborsko gospodarstvo. Da vzdržuje ljudi. To pomeni tudi
vse gradbince v tem mestu. Vsi so delali za občino, vi pa prejudicirate le posameznike."
















































