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Pogubno naj bi bilo slabo vzdrzevanje melioracijskega sistema, so prepricani zupani devetih obcin z obmocja Pesnice in njenih 
pritokov 
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Jursinci - pritoki Pesnice se zdaj razlivajo tudi tam, kjer Ijudje poplav sploh ne pomnijo. 

Pred mesecem dni so zupani z obmocja obcin ob porecju reke Pes nice (Lenart, Sveta Trojica, Destmik, Trnovska vas, Sv. Andraz, Jursinci , Dornava, Ptuj in Ormoz) 
javnosti, kot smo porocali, predstavili svoja spoznanja in izkusnje po nekajkratnih poplavah Pesnice in njenih pritokov. Avgustovske poplave, ki so bile najhujse doslej, saj 
poplavljalo obmocja ne samo ob Pesnici , pac pa tudi ob njenih pritokih, kjer poplav domacini sploh ne pomnijo, so jih pripeljale do sklepa, da je z melioracijskim sistemom 
Pesniski dolini in pred desetletji regulirano strugo Pesnice nekaj hudo narobe. Prepricani so, da so odgovorni predvsem izvajalci del, se bolj pa Vodnogospodarsko podjet 
ki sistem vzdrzuje, in slaba ureditev na podrocju vzdrievanja melioracijskih sistemov. Predlagali so, naj z dena~em za vzdrzevanje melioracijskih kanalov poslej upravljaj( 
obcine. saj so prepricani, da bi ta denar lahko bolj smotrno izrabili. Od danasnjega sestanka s predstavniki okoljskega in kmetijskega ministrstva v Trnovski vasi si obetajc 
konkretnejsih odgovorov na svoje zahteve. 

Zahteve za posamezna ministrstva 
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"Reka Pesnica je v zadnjem obdobju ogrozila stanovanjske in kmetijske objekte ter kmetijske povrsine. Skoda po poplavah , ki jih je povzrocila reka, je velika, 
zato je potrebno resno resevanje problemov, ki jih povzroca. Od ministrstva za obrambo zahtevamo, da izda sklep 0 zaeetku ocenjevanja skode na kmetijskih 
zemljiseih In gozdovih, povzroeene po naravni nesreei. Od kmetijskega ministrstva pa, da v okviru razpolozljivih sredstev znotraj drZavnega proraeuna vkljuci 
obmocje kot prizadeto obmoeje in vsem nosilcem kmetijskih zemljisc in kmetijskih gospodarstev omogoci izplacilo regionalnih in drugih plaeil (OMD) v 
letosnjem letu. Ministrstvo, ki za vzdrZevanje melioracijskih sistemov zagotavlja isti znesek, kot ga zberejo kmetje na melioracijskem obmoeju , naj ta sredstva 
poveca za 100 odstotkov. Novo razmerje med lastniki in drzavo (1 :2) pri sofinanciranju vzdrZevanje melioracljsklh sistemov naj zagotovi, da bodo sistemi sluz 
svojemu namenu in torej ohranjali kmetijsko predelavo stabilno ter varovali nepremienine vseh lastnikov na teh obmoejih. Strokovnjaki naj ponovno preueijo 
povrsine ob reki Pesnici in dolocijo poplavna obmocja in smiselnost kmetovanja na teh povrsinah. V obcinah bomo ustanovili melioracijske skupnosti in pod 
nadzorom prevzell vzdrZevanje melioracijsklh sistemov," pricakovanja povzema trnovskovaski zupan Alojz Benko. 

Moznost graditve akumulacijskih zadrzevalnlkov 

Od okoljskega ministrstva so zupani zahtevali se, da preuei moznost graditve akumulacijskih zadrZevalnikov, ki bi v primeru vecjih padavin sluzili kot 
zadrZevalniki vode in v primeru susnih obdobjih nudili moznost za namakanje kmetijskih povrsin. Danes bodo skupno pregledali tudi projektno dokumentacij. 
za regulacijo reke Pesnlce, ki so jo zahtevali od ptujskega vodnogospodarskega podjetja. Preucili naj bi namrec, ali so bila dela narejena v skladu s projektom 
in se dogovorili , kako bi bilo mogoce nemudoma povecati pretocnosti vodnega sistema glede na nove razmere. 

" Ce na danasnjem sestanku ne bomo dosegli napredka in dobili zagotovil odgovornih z min istrstev, bomo s poslanskim vprasanjem za vlado v parlamentu 
opozorili na problem," je se dodal zupan Alojz Benko. 

DARJA LUKMAN ZUNEC 
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