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Slovenija, Podravje • Praznjenje, susenje in skladiScenje protipoplavnih vrec draZje od nabave 

Zaloge protipoplavnih vrec v obcin 
Vodne ujme, neurja, toea, visoke vode, moeni vetrovi in drugi izredni vremenski dogodki so v Sloveniji vse pogostejsi. Sum 
kraje in mesta po drzavi. Pod vodo so bile ceste, ulice, mnozica objektov. 

Kako do protipoplavnih vree se pred neurjem 
Kot je povedal poveljnik CZ mestne obCine Ptuj Janez Mere, si je mogoee protipoplavne vrei'e 

povsem brezplai'no priskrbeti tudi preventivno, a Ie v primeru, ee iivite na ogroienem obmoqu, kjer 
so poplave zares pogoste: » V tem primeruje potrebno na obano dati vlogo, opravi se ogled sta'!ia in 
se oceni, ali je potreba po teh sredstvih upravieena.« . 

Stevilni gasilci, pripadniki ci
vilne zascite in druge sluzbe so 
nic kolikokrat resevali stevilne 
objekte pred vdorom vode tudi s 
protipoplavnimi vrecami. Preverili 
smo, na kak nacin, kje in kdaj si je v 
primeru napovedanega moenega 
dezevja in razglasene nevamosti 
poplav mogoee priskrbeti ta zaSCi
tna sredstva. 

Y V. • 

Ce zlvlte na 
poplavnem obmocju, 
imejte kaksno vreco 
stalno na zalogi 

Vodja ptujske izpostave Uprave 
RS za zascito in resevanje ter po
veljnik Civilne zaWte za Podravje 
Dragomir Murko je uvodoma iz
postavil, da bi abeani, ki zivijo na 
ogrozenih obmoejih, morali ravna
ti samozas~itno in 5i ze v mirnem 
obdobju priskrbeti protipoplavne 
vrece, ne pa tik pred tem, ko tla ne 
morejo vee pozirati prekomemih 
kolicin dezla ali reke in potoki ze 
prestopajo svoje bregove. »Popla-

ve, ki niso zled; so predvidljive, 
stabilne, obvladljive, lahko se jih 
napove, omeji, so naravni dogo~ 
dek in se dajo obvladati z jezovi, 
zadrzevalniki, ciscenjem strug, 

• z zaSCitnimi ukrepi. Kdor zivi ob 
vodi, ve, da voda potrebuje pros
tor. Ce zivis z narava, se ji moras 
prilagoditi. In kje dobiti folijo, vre
ce? Najprej mora vsak posameznik 
poskrbeti za svoje premozenje. Dr
zava ni dolzna, da poskrbi za vse! 
Na tem mestu velja nacelo posto
pnosti: najprej sam, potem okolje, 
kjer zivimo, ko nesreea preraste 
normalne okvirje, pa stopnjujemo 
pomoc.,« 

Obcine dolzne 
zagotavljati 
lastne rezerve 
zascitne in resevalne 
opreme 

Ce je vase premozenje nenado
rna ogrozeno zaradi preteee vode 
in doma nimate na zalogi proti-

Markovci • Kolesarske steze ne bodo gradili 

Izvajalec gradbisce predcas J 
Kijub naCrtom vodstva obCine 0 gradnji kolesarske steze od trgovine Vepos 
Izbrani izvajalec steze ne bo gradil, saj se obCina z veCjirrii lastniki ni mogla d 
7"mlii~r_ nll kntp.rih hi ta rJ{)tp.kala_ 



majhne 
so nas veooat po obilnih padavinah zajele hude poplave in prizadele stevilne 

o zapustil 
'z.' poije do Nove vasi pri Markovcih, se je zalomi/o. 
vvoriti glede sprejemljive cene za odkup potrebnih 

e 

Nova onudbena cena v € 
I 
I 

91.850 
I 

90.073 
I 

Vir: ~Ina Markovci, vse cene so mel 00'/ 

pdbami SO bile precejsnje, tudi do 60 %. 

cih povabila na predstavitev pro
jekta, )Posamezni zainteresirani 

so se odzvali, med drugim jim je bi! 
predstavljen postopek pridobivanja 
zemljisc za nameravan gradbeni 
poseg. Gre predvsem za kmetijska 
zemljisca. Lastnikom teh zemljisc je 
bila sprva ponujena kupnina v visini 
3 eyre za kvadratni meter. Ker se 
s to poriudbo niso strinjali, sma za 
cenitev zemljilc najeli pooblalcene
ga cenilca in ta je ,ocenil zemljiSce 
na okrog 5 evrov za kvadratni me
ter. 5 to ponudbeno eenD je obCina 
ponovno pozvala lastnike zemljisc 
k prodaji. Ponudbo so sprejeli Ie 
posamezni lastniki, predvsem tisti 
z manjsi povrsinami odme~enih ze
mljilc. Seveda je gradnja kolesarske 
steze smiselna, ce so zemljisca pri
dobljena vzdoli celotne predvidene 
trase, zate sma cd projekta odsto
pili,« je se raztozila. 

Izvajalec je tako delo predcas
no zakljucil. Pogodbena vrednost 
projekta, vkljucno s kolesarsko ste
zo, je sicer znasala 10g.88g evrov 
(vkljucno z DDV), bo pa koncni 
znesek nilj; zaradi izpada kolesar
ske steze. Koliksen bo ta dejansko, 
nam direktorica ni znala povedati, 
saj po njenih besedah obracun le 
ni narejen. 

Monika Levanil: 

poplavnih vrec oz. zadostnih koli
cin, Murko svetuje, da poklicete na 
stevilko 112. "Gasilei s sabo pripe
Ijejo potrebna zascitna sredstva, 
v primeru vecjih razseinosti jih na 
nekaterih mestih tudi delijo med 
prebivalce. Material hranijo v ga
silskih domovih, za zalogo pa so 
dollne skrbeti lokalne skupnosti. 
Koliko je imajo, je zelo razlieno od 
obCine do obcine. Predvsem naj 
imeli na zalogi folijo (role), pro
tipoplavne vrece (dogovOljeno 
tudi, kje se nabavi pesek), elektro 
agregate in potopne crpalke. Me
nim, da imajo obcine, ki jih ogroza
jo poplave, od 500 do 1000 vrec, 
vee ne ... Ostalo potem zahtevajo 
od nas. Problem so vecja neurja z 
moenimi padavinami, ko v kratkem 
casu pade dosti kolicin vode, kot je 
bilo na primer letos maja.« 

V ptujskem 
gasilskem domu 
3.000 protipoplavnih 
vree 

Koliko \eh sredstev imajo na 
Pluju, smo preverili pri poveljni
ku Civilne zascae MO Pluj Janezu 
Mereu. "V gasilskem domu PGD 
Ptuj imamo poleg drugih sredstev 
trenutno na voljo okoli 3.000 proti
poplavnih vrec in kamion peska na 
deponiji. Material vseskozi obnav
Ijamo, skladno s potrebami. Tudi 
vrece s peskom polnimo sproti, po 
potrebi, saj so te razgradljive. Sicer 
pa obseg in lokaeije odvzemnih 
mest spreminjamo glede na pot
rebe; tako smo, denimo, ob popla
yah v zacetku maja kamion peska 
pripeljali v Spuhljo in na Grajeno. 
Sredstva delimo glede na dejanske 
potrebe in so brezplacna.« 

v 

Ce je vaSe premoZenje nenadoma 
09I'OZeno zaradi preteee vode in doma 
nimate no zalogi protipoplavnih vrec 
07.. zadostnih kolian, Murko sv<luje, 
do pokliCete no Slevilko 112. 

Napolnjenih vree ni 
treba vrniti 

Kje skladiSCijo protipoplavne vre
ce na Onnolkem, smo preverili pri 
poveljniku Civilne zascite Omnol 
Ludviku Hribersku:"Pri gasileih oz. 
v onnoskem gasilskem domu, kjer 
imajo na zalogi okoli 1.200 vree: 
"Vrece in zaSCitna folija so pri ga
silskih drustvih, 20 kubicnih metrov 
peska je na zalogi pri Komunalnem 
podjetju v zbimem centru Dob
rava. Zaloge niso velike, saj jih v 
primeru potrebe nabavimo sprotL 
Na letni ravni obeina za material
no-tehniena sredstva civilne zas
cite nameni med 10.000 in 20.000 
evrov, odvisno od potreb in inter
veneij. Protipoplavne vrece, folijo 
in drugi materialse nabavi in preda 
gasilski zvezi, ta pa jih neposredno 
razdeli med gasilska drustva.« Pra
vila, koliko vrec pripada strankam, 
ni, vse je odvisno od potrebe. Kot 
je le pojasnil, napolnjenih vree ni 
treba vmiti, pustijo jih pri strankah, 
saj je praznjenje, susenje in skladi
scenje dralje od nabave novih. 

Nekateri celo zaljivi 
Tudi Hribersek pri prepreceva

nju posledic morebitnih poplav 
prebivalcem svetuje predvsem 
samozalcltno ravnanje, ob tem 
pa se izpostavlja: "Civilna zasCita 
Onnoi je za potrebe interveneij 
financirana iz proracuna obcine 
Onnoi. Delo ltaba CZ je prostovolj
no, zata z vidika racianalizacije in 
optimizacije tudi od prizadetih ob 
ujmah, plazovih in drugih naravnih 
nesrecah pricakujemo strpnost in 
razumevanje, spostovanje gasilcev 
in sluib, ki v primeru potreb inter
venirajo. Delujemo solidamostno, 
zato naj lastniki nepremicnin tudi 
sami ukrepajo za varovanje premo
ienja. Se posebej bi ielel opozoriti 
na zadnji neljubi primer lastnika. ki 
je zaradi ogroiajoeega plazu upo
rabljal zelo neprimerne besede na 
raeun prostovoljnih gasilcev in ei
vilne zalcite. Treba se je zavedati, 
da poveljnik ne obravnava samo 
enega dogodka, ampak celotno 
abmocje.(( 

Ddavne zaloge 
V ddavnem in 13 
regijskih logistienih 
centrih 

Vec zaseitnih in resevalnih 
sredstev pa imajo na zalogi v skla
dilcih izpostav Uprave RS za zasei
to in resevanje po celotni driaVi: v 
driavnem logisticnem centru v lju
bljani (Roje) in trinajstih regijskih 
logisticnih centrih. Gre za driavne 
rezerve materialnih sredstev, s ka
terimi pomaga delava, ko nesreca 
presega zmoinosti obcine po ob
vladovanju, pojasni Marko Lovse 
z Uprave Republike Siovenije za 
zascito in resevanje: »DrZavne re
zerve material nih sredstev, kamor 
sodijo tudi protipoplavne vrece in 
zalCitna folija, hranimo v skladiscih 
izpostav Uprave RS za zalcito in 
resevanje po Sioveniji. Njihova koli
cina je prilagojena glede na ogroie
nost posamezne regije. V primeru, 
da v neki regiji ni na razpolago do
volj sredstev za adziv na naravno 
nesreco, se materialna sredstva 
dopolnjujejo iz sosednjih regij ali 
pa iz ddavnega logisticnega centra 
Roje, kjer so dodatno na voljo.« 

Podlehnik 

Vee zaseitnega 
materiala V 

logistienem centru 
na Ptuju 

Eden od teh 13 regijskih centrov 
je na Ptuju, in sicer logisticni cen
ter ZIR Ptuj (Vicava 1, v stari voja
sniei), kjer skladiscijo in razdelju
jejo zalCitno opremo in sredstva. 
Na razpolago imajo okrog 15.000 

protipoplavnih vrec, elektro agre
gate, potopne crpalke (elektricne 
in mehanske) in muljno crpalko 
(kapaeiteta crpalke do 950 m'/h; 
cca 18 m'/min), mobilni repeti
tor, razlaga Murko ter se zakljuci: 
"Smo pa pri tem zelo fleksibilni, 
saj gre vendarle za varnost Ijudi in 
premoienja ... 

Pred kratkim smo zaradi laije 
koordinaeije premestili 4.500 vrec 
iz logistienega centra v prostore 
PGD Pltij (za potrebe obmocja na 
levem bregu Orave), v kratkem 
bomo premestili le 4.000 vrec za 
potrebe desnega dela na obmocje 
obcine Hajdina (GO Hajdina in GO 
Hajdose), da bodo na razpolago v 
kratkem casu.({ 

Monika Levanil: 

Na Obeini Podlehnik protipoplavnih wee in folije ne 
nabavUajo vsako leto, temvee po potrebi. » vsako leto lo to 
v obonskem proraeunu namenimo sredstva v viSini 4.000 
evrov ter 6.000 evrov za odpravo posledic ob naravnih 
nesreeah,« so pojasnili. Trenutno imajo 200 protipoplavnih 
wee in sto kosov folije, hranijo jih v objektu v lasti obeme, 
ostalo opremo zagotavUajo v sklopu PGD Podlehni"- Do sedaj 
omqitve kolieine wee in folij niso bile potrebne; vsi, ki so ga 
potreboval~ so material prqeli brezplaeno_ 

Tmovska vas 
Obona Tmovska vas lOgotavUa sredstva lo nabovo 

opreme in drugega materiala ProstovoUnemu gasilskemu 
druStvu (PGD) BiS, to pa potrebno opremo in material 
nabav!ia po $Voji presoji. »PGD BiS v naSi oboni pokrlva vse 
vrste naravnih in drugih nesree. Sredstva se PGD namenijo 
letno, letos znaSajo 4.000 evrov, v prejiinjih letihje bil 
znes.ek primerUiv. V primeru vege naravne nesreee obeina 
zagotovi dodatna sredstva,« so razlozili na Oboni. Trenutno 
razpolagajo s 100 kosi protipoplavnih wee in okoli 500 
kvadratnimi metri folye. Material hranijo v prostorih PGD 
BiS. pri razdelitvi omejitev ni. 

Zavrc 
Obona lavre ima sredstva proraeunske reurve lo naravne 

nesreee v viSini 17.000 ewov na lew, poleg tega pa se dodatna 
sredstva na postavki civilne weite v viSini 3.000 evrov letno. 
»ObmoCje naSe obone je poplavno v ma'!isem delu 02. so ob 
vegih neuljih Ie redki objekti lOliti z vodo. ob elementamih 
nesreeah, kot so poplave in neulja, se na obmoCju obone 
sooeamo predvsem s plazovi. lato sredstva proraeunske 
rezerve porabimo za intervencijska dela ali pa lo sanacijska 
dela na plazovih. Iz postavke civilne wCite nabavUamo folye, 
protipoplame weee. potopne ;;,palke itd.,« so povedali na 
obCini lavrc. 

Trenlltno imajo na lOlogi okoli 50 protipoplavnih wee, 
pribliZno 250 kvadratnih metrov folye lo pokrivanje plazov 
ali streh in dye potopni ;;,palki. Material hranijo v gasilskem 
domu lawe, sqj ob neuljih in poplavah prvi posredujqo 
gasilci. Stevila wee 02. kolione folije na posamezno 
gospodinjstvo ne omejujejo; material razdeUujejo po potrebi. 

Zetale 
Na Oboni Zetale so povedal~ da protipoplavnih wee 

nimajo na lOlog~ saj niso poplavno ogrofena obana in jih 
doslej se niso petrebovali: »Na zalogi so tri profesionalne 
po'!iave lo pokrlge streh, zanje skrbi ProstovoUno gasilsko 
druStvo Zetale. hranijih v gasilskem domu. Njihova nabava 
je stala pribliZno 1.000 evrov_ Ce bi potrebovali veCje kolieine 
folye, bi jo kupili v Kmetijski lOdrugi Ptuj, ki jo ima vedno na 
lOlogi.« Omejitev koliCin ponjav lo posamezno gospodi'!istvo 
v Zetalah ni. "Profesionalne ponjave zadostujqo lo trenutne 
rozmere, ee pa bi bilo treba namestiti se folijo, omqitve ne bi 
bilo,« so pojasnili 

EM 


