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Reka Pesnica ogroza pridelek in naselja 
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Zupani obcin ob Pesnici in njenih pritokih so vceraj zahtevali boljse vzdrievanje struge Pesnice in melioracijskih sistemov ob njej 

http ://web.vecer.com/portali/vecer/v I Istol pec650/clanek/c1anek _ nali snil?kaj =3&id=2009081405460 158 18.8.2009 



Vecer na spletu 

Dar]a Lukman Lunec 

Zupansko omizje v Tmovski vasi je vceraj resno opozorilo na leZave Ijudi ob Pesnici in 
njenih pritokih. 
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Zupani obcin Trnovska vas Alojz Benko, obcine Destrnik Franc Puksic, obcine Sv. Andraz Franci Krepsa, obcine Jursinci Alojz Kavcic, obcine Dornava Rajko 
Janzekovic, obcine Sv. Trojica Darko Fras, obcine Gorisnica Jozef Kokot, obcine Lenart Janez Kramberger in predstavnik obcine Ormoz ter podzupan ptujske obcine 
Mirko Kekec so vceraj v Trnovski vasi predstavili posledice neurja v Pesniski dolini in njenem porecju , ki so nastale po obilnem dezevju 5. avgusta. Pesnica se je izli la iz 
svoje struge po celotni Pesniski dolini in stem povzrocila veliko skode na kmetijskih povrsinah ter na stanovanjskih in kmetij skih objektih . Pa ne sarno na bliznjih njivah in 
travnikih , poplavljali so tudi njeni pritoki. Tako so denimo imeli pop lave v srediscu Jursincev, kar se se nikoli ni zgodilo. 

Zupani so vceraj orisali posledice skode na 1727 hektarjih kmetijskih povrsin in na cestni infrastrukturi ter opozori li na dotrajanost melioracijskega sistema v Pesniski dolin 
ter na ze leta pomanjkljivo vzdrZevano strugo reke Pes nice. 
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"Zavedamo se, da moramo resno razmisliti 0 dolgorocnih ukrepih v prid Ijudi, ki zivijo ob reki in njenih pritokih z mislijo in v strahu , kdaj bo reka ponovno poplavila, unicila 
njihove stavbe in zemljisca. Zadnje dezevje in razlitje vode v Pesniski dolini kaze na to, da pretoenost reke Pesnice v kriticnih obdobjih ni prime rna oziroma je celoten sist< 
zelo vprasljiv , vzdrZevanje Pesnice pa je pomanjkljivo, kar povzroea dodatne tezave tudi ob njenih pritokih , saj zaradi obilice vode v njej potiskajo vodo nazaj in poplavlja 
tam, kjer ni se nikoli. Melioracijski sistem ni vzdrZevan in je posledieno ob zadnjem dezevju dodatno pripomogel k vecjemu razlitju vode po povrsinah in dvigu podtalnice, I 
je povzroeilo tudi zalitje objektov, predvsem njihovih kleti , na posameznih obmocjih ," so stanje opisovali zupani. 

Sprejeli so nekaj skupnih sklepov: "Vlada RS naj sprejme sklep 0 pricetku ocenjevanja skode tudi na kmetijskih zemljiseih in gozdovih povzrocene po naravni nesreci in nl 
zgolj na objektih in komunalni infrastrukturi. Zahtevamo sestanek 0 obnovi sistema melioracij v Pesniski dolini in vzdrZevanju sistema z ministrstvom za okolje in prostor tE 
kmetijskim ministrstvom. Ce se stvari ne bode kmalu premaknile, bo nas naslednji korak, da se zadeva spremeni v pisno poslansko vprasanje za vlado. Zahtevamo tudi , ( 
se ustanovijo melioracijske skupnosti oziroma da se sredstva za vzdrzevanje melioracijskih sistemov in melioracijskih jarkov dodelijo obeinam, te pa ustanovijo melioracij~ 
skupnosti , kot je to vcasih ze bilo. Od vodnega gospodarstva Ptuj zahtevamo, da obcinam nemudoma predlozi projektno dokumentacijo, iz katere bomo lahko preucil i, al i 
bila naertovana in placana dela narejena v skladu s projekti , ter bomo lahko ocenili pretocnost sistema glede na trenutne potrebe." 

Lupani so namrec preprieani, da na obmocju od Sv. Trojice do Gorisnice na Pesnici manjka vsaj dvoje akumulacijskih jezer ali zadrZevalnikov, ki bi bili v susnem obdobju 
lahko namenjeni namakanju in bi ob moenem dezevju nekoliko omilili tezave. "Ce se kmalu ne bo kaj premaknilo in bode poplave ob Pesnici in njenih pritokih postale 
stalnica, je najboljse, da kmetom povemo, da teh kmetijskih zemljisc ne bodo mogli vee uporabljati za kmetijstvo in jim priskrbimo za skodo, ki jo imajo, tudi ustrezno 
odskodnino ," je tezave kmetov povzellenarski zupan Janez Kramberger. 
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