
I 
r , 

Podl'avje. Denarja za sanacijo plazov ni niti za polovico dejanske skode 

V Podrayju za obnoyo milijon eyroy 
Zupanl haloildh obCIn &0 konec mlnulega leta yeekrat reldl, cia Ie bolilo vsakega deZJa. Ma naiem 'obmoelu Ie namree narava pokazala, 
kako malo Ie treba, da Ie zemlJlna splazlln povuoel skodo na eestnllnfrastrukturlall ogJozl stanovanjske oblelde. In lanl &0 zemellsld 
plazoyl po grobl _nl mlnlstrstva za okolJe povzroClll na obmoelu eelotne Sloyenl)e za prlbllino 20 mlllJonoy evroy skode. 

Kot pa se zavedajo tudi na 
ministrstvu, so ocenjeni stroski 
~a sanacijo plazov oz. izvedbo 
geotehnicnih ukrepov za za· 
varovanje stvari nekajkrat visji 
kot zflaSa oeena skade. Sicer · 
pa so bili v letu 2014 na pod· 
lagi zal{ona opredeljeni stirje 
dogodki, za katere so bili nato 
pripravljeni in potrjeni progra
mi financiranja: za februarske 
poplave, visok sneg in Zled in 
za poplave v' jeseni 2014. Kot 
so povedali na ministrstvu, je 
bilo za odpravo posledie po fe
bruarskih poplavah in Zledu v 
letu 2014 za obnovo lokalne in
frastrukture Ze namenjenih 2,8 
milljona evrov, od tega je bila 
ve~ina sredstev porabljenih za 
sanacijo plazov. ·,Letos je za iz
vedbo obnovitvenih ukrepov 
po Zledu in po jesenskih po
plavah v letu 2014 predvidenih 
skupno devetmilljonov evrov, 
od katerih je pribliino polovi
ca namenjena izvedbi geoteh
nienih ukrepov,. so dejali na 
ministrstvu. Ta denar letos se ni 
bil dodeljen. So pa z nekaterimi 
obCinami k podpisali pogod
bo, z nekaterimi pa ta postopek 
se poteka. 

Za izvedbo obnovitvenih del 
po Zledu in poplavah v febru
arju 2014 so bile Ze sldenjene 
oz. bodo v kratkem sldenjene 
pogodbe za 61 projektov v 
sknpni vrednosti 1,97 milijona 
evrov. Med projekti ni nobe
nega z na!ega konea Podravja. 
Ministrstvo bo najvec denarja 
za obnovitvena dela namenilo 
obeini Gorenja vas - Poljane ' 

(310.000 evrov), 224.350 evrov 
pa bo z' dela na plazu in lokalni 
eesti prejela obeina Oplotnica. 

OcenJena visina 
obnovitvenih 
del pre5ega 
razpolozljivi 
denar 

Postopki za sldenitev pogodb 
za izvedbo obnovitvenih del 
po poplavah jeseni 2014 (po
plave med 12. in 16. septem
brom, med 21. in 24. oktobrom 
ter med 6. in 14. novembrom) 
potekajo za 71 plazov, katerih 
ocenjena viSina obnovitvenih. 
del znaSa 8,7 milljona evrov, na 
ministrstvu pa predvidevajo, da 
bo dejanski strosek del nizji. 

,Pri oceni vrednosti obnovi
tvenih del izbajamo iz projek
tantskega predrai'una, medtem 
ko se pogodbena vrednost 
doloei sele na podlagi ponud
benega predrai'una izbranega 
izvajalca, ki ga sldadno z doloCi
Ii s podroeja javnega naroeanja 
izbere lokalna skupnost Ker 
so ponudbene vrednosti pra· 
viloma nizje od projektantskih 
oeen, predvidevamo, da bomo 

, uspeli v eeloti izvesti nacrtova· 
ne u.Jcrepe. Predvideva SC, da 
bo veCina pogodb za sofinanei
ranje obnove sldenjena v .krat
kern. Od navedenih objektov 
gre pri veCini tudi za izvedbo 
geotehniCnih ukrepov,. so po
vedali na ministrstv1.l. 

Najmanjsa visina obnovitve-- ' 
nih del v visini 2.426 evrov je 

, predvidena za· plaz v Rusah, 
najvee, kar 700.000 evrov, pa 
bo ministrstvo namenilo za 
dela v obcini Smarje priJelsah. 
Med obeinarni, s katerimi bo 
ministrstvo sklenilo pogodbo, 

. so tudi Lenart, Videm, Cirkula
ne, Podlehnik, ]ursinci, Zavre, 
Sveta Trojica, Zetale, Slovenska 
Bistriea, Makole, Majsperk, 
Polje,ane, Ormoz, Sveta Ana in 
Trnovska vas. Skupna visina 
denarja, ki ga bo ministrstvo 
namenilo za obnovo po jesen· 
skih poplavah v naStetih obd
nah, je nekaj vee kot milljon 

Plazovl so lanl po grobl ocenl povuoelll za 20 mllijonov evrov (10- evrov. 
tograflja je slmbollcna). MojcaVtlc 

Odobrena driavna sredstva obCinam za sanaclio ikoda po lansklh poplavah 
Obcma Plaz OcenJena vrednost del 

Tmovska 5.321 

, Lenart 
Skupaj 1163590 
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