
torek, 05.11.2013 11:18:52 h Moj profil: prijavi se!

Nahajate se:   Domov  >  Novice  >  Aktualno

Za poplave kriv človeški faktor ali sila narave?
Spodnje Podravje, 04.11.2013  |  Mojca Zemljarič

V občini  Gorišnica se je ustanovila civilna iniciativa, ki  bo povezala prizadete v lanskoletnih

novembrskih poplavah. Iniciativa, ki naj bi se kmalu formalno ustanovila v obliki društva, bo v

imenu  in  s  podporo  prizadetih  v  poplavah  sprožila  postopke,  s  katerimi  bodo  ugotavljali

odgovornost za lanskoletno naravno katastrofo.

»Dosedanje študije in analize kažejo na to, da

bi  lahko  bil  za  poplave  odgovoren  človeški

faktor.  V  Sloveniji  in  v  Avstriji  smo  proti

neznanemu  storilcu  vložili  preiskavo.  Delo

policistov  in  pravosodnih  organov  je,  da

ugotovijo odgovornost. Pravico bomo iskali po

sodni  poti  in  zahtevali  odškodnine,«

napovedujeta vodilna v iniciativi Janko Ranfl in

Miran Černesl.  »Izbrali  smo odvetnika,  ki nas

bo zastopal. To je Igor Marinšek iz Maribora, s

katerim  smo  se  dogovorili,  da  nam  stroškov

tožbe ne bo zaračunaval. Če s tožbo uspemo,

bo upravičen do nagrade v višini 15 odstotkov

od posameznega iztoženega zneska. Če tožba

ne uspe, bomo dolžni  poravnati  sodne stroške nasprotne strani, medtem ko stroški našega odvetnika v tem primeru

odpadejo. Zneski odškodnin, ki jih bomo s tožbo zahtevali, bodo večmilijonski. Odvetnik nam je svetoval, da se vložita dve

tožbi. Ena proti domnevnemu povzročitelju v Avstriji in druga pri nas v Sloveniji za neustrezno ravnanje naših služb. V

Celovcu naj bi bila preiskava že v zaključni fazi. Tam sta sicer izdelani dve izvedeniški mnenji, ki pa sta povsem različni.

Eno govori v prid avstrijskemu upravljavcu elektrarn, družbi Verbund, drugo pa je temu popolnoma nasprotno. Zdaj naj bi

bilo naročeno še tretje izvedeniško mnenje.«

Začetek zbiranja pristopnih izjav

Prizadeti krajani občin Gorišnica in Markovci, ki bi se želeli pridružiti iniciativi in se vključiti v tožbo, bodo v prihodnjih dneh

lahko podpisali pristopne izjave. Iniciativa se bo formirala v društvo. To pa iz razloga, da bodo organizirani v obliki pravne

osebe  in  da  bodo lahko  tudi  uradno  izvajali  finančne  transakcije.  Tisti,  ki  se  bodo  odločili  za  pristop  k  iniciativi  in

odvetniško družbo pooblastili za vložitev tožbe v njihovem imenu, bodo za stroške postopka prispevali po največ 150

evrov. »S tem zneskom si želimo zagotoviti, da bodo tisti, ki bodo pristopili, imeli resen namen.« Postopek evidentiranja

pristopnih izjav naj bi potekal do konca tega leta. Za vložitev tožbe pa naj bi imeli oškodovanci čas do 5. 11. 2015, torej v

roku treh let po nesreči.

Druga  stvar,  ki  jo  zahteva  v  občini  Gorišnica  ustanovljena  civilna  iniciativa,  je  sanacija  območja,  ki  bo  omogočala

dolgoročno zaščito pred naraslo vodo. Domačin Dominik Bombek, sicer tudi član Društva za opazovanje in proučevanje

ptic Slovenije DOPPS, je povedal, da četudi bi strugo počistili na način, kot predlagajo krajani, bi le-ta omogočala največ

1500 m3 pretoka. Višek vode bi se razlival iz struge. »Največji problem, ki ga vidimo v tem trenutku, je ozko grlo pri

farmah na Forminu,  kjer  se  voda nima kam razlivati.  Poleg tega moramo upoštevati dejstvo, da se v  Dupleku gradi

protipoplavni nasip. Drava tam ne bo več poplavljala, ker bo zamejena. Zato se predvideva, da bo vode v primeru poplav

na območje spodnje Drave priteklo še več. Zavedati se moramo, da se poplavna voda nekam mora razliti. Zato bi bilo

smiselno določiti poplavna območja in urediti zaščitne nasipe, da reka ne bi poplavljala naselij,« je predlagal Bombek.

O tožbah se govori na avstrijski in slovenski strani

S primerom ugotavljanja odgovornosti za nastalo situacijo 5. novembra 2012 se ukvarja tudi celovški odvetnik Franc

Serajnik, ki naj bi imel zbranih že okoli sto pooblastil oškodovancev za vložitev tožbe. Pooblastila dobiva z obeh strani

meje, avstrijske in slovenske, vse od Laboda do Ptuja. Poziv, da se oškodovanci, ki so v poplavah utrpeli škodo, lahko

pridružijo odvetnikovi iniciativi, je objavila tudi Mestna občina (MO) Ptuj. »Odvetniška pisarna Franca Serajnika iz Celovca

zastopa stranke do Ptujskega jezera (vključno z jezerom), medtem ko stranke nizvodno zgolj evidentirajo. Kot stranke v

postopku lahko nastopajo tako lokalne skupnosti kot individualno prizadeti občani. Če bi bil na območju MO Ptuj izkazan

interes oškodovancev, lahko z odvetniško pisarno organiziramo sestanek, kjer bodo predstavili predviden potek postopka.

Vstopni znesek za začetek postopka za posameznika znaša sto evrov, za lokalno skupnost pa se spreminja glede na

obseg primera. Trenutno si v odvetniški pisarni prizadevajo za izvensodno poravnavo, če pa do nje ne bo prišlo, bodo

vložili tožbo. Za ta namen so že pridobili plačnika sodnih stroškov (gospodarsko družbo), ki bo prevzel stroške pravde in

tudi riziko. Po končani pravdi je njegov del odstotek priznane škode. Če obstaja interes, občane pozivamo, da čim prej

pristopijo in si v zvezi s tem pridobijo informacije,« je zapisal Janez Merc iz MO Ptuj.

Hidrološka analiza katastrofalnih poplav  pred letom dni  na Dravi  je končana.  Glavne ugotovitve so,  da je po obilnih

padavinah v zaledju na povečan pretok Drave na mejnem profilu vplivalo delovanje verige avstrijskih hidroelektrarn (HE).

»Ocena najvišjega pretoka 5. novembra 2012 je bila 2670 kubičnih metrov na sekundo, pričakovani naravni pretok brez

delovanja verige hidroelektrarn pa je na tem prerezu ocenjen na 1980 kubičnih metrov na sekundo,« so izsledke analize

za STA pojasnili na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kar pomeni, da je razlika, po oceni med 650 in 750 kubičnimi metri

na sekundo, nastala kot posledica obratovanja avstrijske verige hidroelektrarn. Sicer pa na ministrstvu ocenjujejo, da je

Dženana Kmetec

Korupcija po ptujsko – z
dovoljenjem države

Da je v naši državi narobe zastavljenih nešteto
stvari, je kristalno jasno že vsem. Da pa je za
velik del težav kriva korupcija in funkcioniranje
po sistemu „jaz tebi, ti meni“, pa se razkrije, ko
se  spustiš  v  raziskovanje  nekaterih  zgodb.
Tako na državnem kot lokalnem nivoju. Velika
večina stvari se odvija preko poznanstev, posli
se  v  največji  meri  sklepajo  na  podlagi
prijateljstev in dogovorov, ki temeljijo na tem,
da imajo vsi...
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sorodno...

strokovna razprava v  zaključni  fazi  in  upošteva rezultate  hidrološke analize,  meddržavna komisija pa bo izvedensko

poročilo o analizi lanskih poplav na Dravi obravnavala predvidoma novembra letos.

Na ministrstvu so seznanjeni tudi s postopki, ki jih proti avstrijski družbi Verbund vodijo avstrijski in slovenski državljani.

Kot zagotavljajo, vlada na podlagi podrobnejših analiz pozorno spremlja in preučuje ravnanje avstrijskih in slovenskih

ustanov v zvezi z lanskimi poplavami ob reki Dravi, na podlagi tega pa se bo odločala za izvedbo ukrepov za zmanjšanje

tovrstnih tveganj na najmanjšo možno mero, tudi za povračilo škode.
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