• Kako nam gramoz »pobegne« na Hrvaško
Gramoz v Dravi je za Slovenci ledotakljiv

Podravje

Mogalomanski projekt, skoraj pol mlujarde evrov vrodna obnova 109 kilometrov železniške
projekt potrebno ogromno gradbenega materiala.

Poskusili smo poizvedeti,
od kod izvajalci del dobavljajo
gramoz. Po neuradnih informacijah iz terena je slišati, da
bi se naj gramoz za projekt dobavlja! tudi iz sosednje Hrvaške. V strugi Drave nizvodno
od Markovcev pa nam ležijo
tone in tone proda, ki se ga
zaradi naravovarstvenih omejitev iz vodotoka ne sme zajemati. Kakor hitro reka Drava
prestopi državno mejo, pa v
strugi in ob njej velja povsem
drugačen, bistveno bolj liberalen varstveni režim. Sosedje
Hrvati naj bi prod iz Drave zajemali kar v obsežni meri.
Do podatka, ali naj bi se za
potrebe projekta obnove železniške proge (gradnjo povezovalnih nadomestnih cest)
uporabljal dravski prod zajet na Hrvaškem, nismo uspeli
priti. So pa nam na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MZIP), ki je nosilec oz.
investitor projekta, potrdili,
da je pred časom eden izmed
izvajalcev nekaj gramoza za
potrebe gradnje povezovalnih
cest na območju Ptuja in Dornave dobavil tudi iz gramoznice Petrijanec na Hrvaškem.
Cene dobave gramoza investitorju niso znane. »Naročnik
izvajalcem plačuje celoten
strošek vgradnje gramoznih
materialov. Se pravi, da so v ta
strošek zajeti dobava materiala, prevoz in vgradnja. Cene,
ki jih naročnik plačuje, so
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določene na podlagi ponudb
izvajalcev, ki so bili izbrani v
postopkih javnih naročil in
s katerimi so bile podpisane
pogodbe. Cena, ki jo zgolj za
material plačujejo izvajalci,
naročniku ni poznana,« je pojasnila predstavnica Službe za

proge na

odnose z javnostmi na MZIP
Barbara Šubic in dodala: »Prav
tako je odločitev, od kod se
bodo gramozni materiali dobavljali, stvar izvajalca in ne
naročnika, saj bi drugače bilo
kršeno načelo prostega trga.«
Po zagotovilu Šuhičeve naj bi
trenutno vsi izvajalci na projektu gramozne materiale dobavljali iz slovenskih gramoznic ali kamnolomov.
Stopili smo v stik z obema glavnima izvajalcema del
pri obnovi železniške proge,
podjetjema Strabag in SGP
Pomgrad. Povprašali smo ju,
koliko gramoznega materiala se bo porabilo za celoten
500-milijonski projekt in od
kod ga nabavljajo. S podjetja
SGP Pomgrad so sporočili, da
bodo za celoten projekt porabili 330.000 m 5 gramoza. Kot
so še povedali, gramoza za
potrebe dotičnega projekta
iz tujine niso nabavljali. »Ves
gramoz, ki ga potrebujemo na
tem projektu, je iz Slovenije,
oziroma iz naših Pomgradovih
gramoznic. Le v manjši meri,
tam, kjer je to zaradi prevoza
optimalno, ga dobavljamo od
lokalnih dobaviteljev, npr. od
Segrapa. Nismo predvidevali,
da bi gramoz uvažali iz tujine,«
je pojasnila Maja Gujtman s
podjetja SGP Pomgrad. V podjetju Strabag se na naša novinarska vprašanja niso odzvali.
Kljub temu da izvajajo projekt,
ki je financiran izključno z javnimi sredstvi.

Drava ni

prodonosna reka
Ker nas je zanimalo, zakaj
se v Sloveniji prod iz reke
Drave ne sme zajemati, smo
se z vprašanji obrnili na Re-

območju Podravja In Pomu

>lnem teku. NI treba posebej poudarjati, da bo za tako obsežen

publiški zavod za varstvo narave (ZRSVN) in Društvo za

opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije (Dopps). Mateja
Kocjan iz Zavoda za varstvo
narave je povedala, da odvzem mineralnih surovin (kot
je tudi gramoz) v splošnem
ureja rudarska zakonodaja, ki
predpisuje pravila, ob upoštevanju katerih je možno odvzemati gramoz iz okolja. Sicer
pa je po njenem prepričanju
odvzem proda iz reke Drave
problematičen že več desetletij, vse od izgradnje verige
hidroelektrarn sredi prejšnjega stoletja. Od takrat naprej je
bilanca (količina prinesenega
proda nasproti odnesenemu
produ) negativna »To pomeni, da reka praktično iz Alp v
ravninski del toka ne prinaša
vec nobenega produ, ampak
ga samo lokalno premešča
znotraj odsekov struge med
posameznimi jezovi. Ves prod
iz Alp se ujame v akumulacijskih jezerih v zgornjem toku
reke. Reka potem do nas prinaša samo še fine sedimente.
kot sta mulj in pesek.« je pojasnila Kocjanova in dodala, da
je bilanca proda pri rekah s
prodnatim dnom, kot je Drava, bistvena za stabilnost nivoja dna reke. »Ker je v primeru
reke Drave bilanca negativna,
dodatno so jo v preteklih desetletjih slabšali še odvzemi
proda v sklopu regulacijskih
del, se dno reke poglablja,
omočen del struge pa postaja
vse ožji. To povzroča celo serijo velikih naravovarstvenih.
vodarskih in gospodarskih
težav, kot so: upad nivoja podtalnice Ptujskega in Dravskega polja, sušenje poplavnih
gozdov, pospešeno zaraščanje
struge Drave in posledično

manjša pretocnost struge, večje suše na poljih . . Z vidika
ohranjanja narave to pomeni
degradacijo rečnih in obreč
nih habitatov.«
Besedam Kocjanove pritrjuje tudi direktor DOPPS -a
Damijan Dcnac, ki je med drugim dejal: »Zaradi odvažanja
proda z visokih sipin, prodišč
se je v preteklosti lokalno povečala poplavna ogroženost.
Visoka prodišča je reka ob
velikih pretokih prestavljala.
Visoka prodišča se ne zaraščajo, za razliko od nizkih, ki se
zaradi omočenosti zarastejo
zelo hitro. Zaraščena prodišča
ovirajo pretocnost struge in
problem je tukaj.«
»Je pa s stališča ohranjanja
narave povsem sprejemljivo
premeščanje motečega dela
proda znotraj aktivne dravske
struge, s čemer se ohranjata
pretocnost in prodna bilanca
reke, kot je bilo to izvajano v
sklopu regulacijskih del v zadnjih letih. Podoben pristop
upravljanja s prodom je uveljavljen na številnih podobnih
rekah po Evropi. Dejstvo je, da
v zahodno evropskih državah
(npr. pri sosedih Avstrijcih) iz
rek z negativno prodno bilanco proda iz strug že desetletja
ne odvzemajo,« je še povedala
Mateja Kocjan iz ZRSVN.

Dopps bi manjše
zajeme dovolil
Po
besedah
direktorja
Doppsa Damijana Denca je
potrebno posege v strugo
natančno modelirati in z več
vidikov pojasniti, kaj pomeni
odstranjevanje proda. »Ne gre
za vprašanje, ki bi ga lahko
reševali laično in ad hoc. Popolnoma razumemo, da so do-

macini ob Dravi v preteklosti
izkoriščali prod, ki ga je prinašala reka, vendar je danes zaradi zmanjšane prodonosnosti
situacija drugačna. Za lokalno
rabo, ko gre za individualne,
majhne odvzeme, bi morda
lahko našli nek kompromis,
kot na primer v Avstriji. Tam

vsakih nekaj let kontrolirano

manjše količine
gramoza in jih deponirajo na
posebne zaklenjene lokacije.
Domačini (predvsem kmetje)
imajo do teh lokacij dostop
in za določene namene, denimo za vzdrževanje poljskih in
gozdnih poti, lahko ta gramoz
članku
V
z nadnaslovom Zakaj se župani skrivajo pred
javnostjo in naslovom Že druga pritožba Snage, smo v petek, 20. junija, v Štajerskem tedniku na strani 3 napačno
navedli, da gre za drugo pritožbo podjetja Snaga. Kot so
nam sporočili iz Snage, je v obravnavi še vedno njihova

odvzamejo

brezplačno uporabljajo. Vzpostavili so torej red, ki se ga držijo.« Denac to rešitev ocenjuje kot zanimivo in kot nam je
zatrdil, bi jo pri nas tudi sam
podprl: »Nismo pa mi tisti, ki
odločamo. Gre za zakonodajo
in sistem, za katerega upravičeno pričakujemo, da ga

prva pritožba z datumom 22. april 2014. Za napako se
opravičujemo.

Uredništvo

Kje in po kakšnih cenah gramoz
kupujejo haloške občine
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Glede na to, da gramoziranje cest za haloške občine na letni ravni predstavlja relativno visoki strošek, smo poizvedeli, po kakšnih cenah in kje dobavljajo gramoz za posip in utrditev cest.
Gramozirane ceste po strmih haloških gričih so podvržene vremenskim vplivom. Najpogosteje
jih poškodujejo močni poletni nalivi in neurja, pa tudi huda zima.
Župan občine Cirkulane Janez Jurgec je pojasnil, da gramoziranje cest občino na letni ravni
stane dobrih 17.000 evrov. V glavnem jim gramoz dobavljata dve podjetji (Žuran in Kuhar).
Cena za kubični meter materiala je 19,56 evra. En tovornjak pripelje 10 m3. cena prevoza je

73,2 evra.
Direktor uprave občine Majšperk Gorazd Ladinek je dejal, da njihovo občino cena dobave
gramoza s prevozom in vgradnjo stane 18 evrov po kubičnem metru materiala. Tovornjak
pripelje na traso povprečno 10 m3 gramoza. »Koncesionar dobavlja gramoz iz večjih kamnolomov v našem okolišu (Poljčane, Negonje, Pleterje, ...), ki se po potrebi vgrajuje na makadamska cestišča. Obseg gramoziranja cest se je po letu 2010 precej zmanjšal, ker smo posodobili
kar nekaj problematičnih makadamskih odsekov javnih poti. Letos se bo modernizirala tudi
slabe štiri kilometre dolga lokalna cesta, kjer so neurja in močni nalivi vedno povzročali precejšnjo škodo. Stroški gramoziranja občinskih cest so v zadnjih letih približno enaki. Povprečno
se letno na makadamske občinske ceste navozi okrog 500 m3 gramoza (letni strošek 9.000
evrov), v primeru poškodb na cestiščih zaradi močnih nalivov se za sanacijo voznih površin
lahko porabi tudi do 800 m3 gramoza (letni strošek 14.400 evrov). V tej kvoti je zajet tudi
gramoz za sanacijo bankin na asfaltiranih občinskih cestah,« je za Štajerski tednik povedal
Ladinek ter dodal, da se gramoziranje cest izvaja v sklopu koncesijske pogodbe. Koncesionar
je domači podjetnik Jožef Žolger.
Župan občine Podlehnik Marko Maučič pravi, da gramoz kupujejo po ceni 17,69 evra za kubični meter materiala, vključno s prevozom. »Cena velja za katerokoli cesto na območju občine
Podlehnik. Kupujemo izključno gramoz iz kamnolomov v Rogaški Slatini in Golubovcu na Hrvaškem. Če se pojavi priložnost, kupimo tudi mleti asfalt (po isti ceni kot gramoz) ali pa frezani
asfalt po ceni 20,6 evra za kubik,« je dejal župan Maučič. V letu 2011 je občina Podlehnik za
gramoziranje cest namenila 21.100, v letu 2012 16.490 in lani 22.076 evrov.
Občina Žetale gramoz nabavlja po ceni 12,88 evra za kubik materiala. En kamion jim pripelje devet m3 materiala, cena prevoza je 79,3 evra. Kot je povedal župan Anton Butolen,
gramoz nabavljajo pri Granitu Slovenska Bistrica in podjetju Trik Kamenine iz Rogaške Slatine.
»Leta 2011 je bil strošek gramoziranja cest 27.910, leta 2012 24.250 in lani 15.560 evrov,«
je še navedel župan Anton Butolen. Vsi zneski cen vključujejo DDV.

bodo uredile pristojne službe.
Najlažje je kot se rado zgodi
najti hiter izgovor, da je
Dopps kriv za vse, ker je proti,
četudi Dopps samo opozori,
da se nekje krši zakone, vsi to
gledajo in zraven mižijo.«
Monika Levanič
Mojca Zemljane

-

-

»Cena gramoza je predmet pogajanj.«
Gradbena podjetja, ki večino svojih prihodkov (za gradbena dela) ustvarijo iz javnih sredstev,
smo povprašali, kakšne so za njih nabavne cene gramoza. Martin Turk, direktor Cestnega podjetja Ptuj, največjega gradbenega podjetja v regiji, o natančnih zneskih ni želel govoriti: »Cena
je odvisna od trga in gibanja cen na trgu. Dobavitelji imajo nastavljene cenike. Za katerega
dobavitelja se odločimo, je odvisno od lokacije gradbišča, saj je cena prevoza bistveni element
strukture cene nabave in dostave materiala. Cena je predmet pogajanj.«
Podobno je pojasnil tudi direktor Komunale Ptuj Janko Sirec. »Cena je v veliki meri odvisna
od razdalje med gramozno separacijo in gradbiščem. Zato se gramozni agregati dobavljajo
v deponiji, ki je najbližje posameznemu gradbišču. Cene gramoza so odvisne od obsežnosti
projekta in skupne količine dobavljenega materiala. Pri nabavi gramoznih agregatov sodelujemo z več dobavitelji,« je dejal Sirec. Klavdija Zorjan iz Komunalnega podjetja Ormož pa je
pojasnila, da njihovo podjetje nabavlja gramoz iz gramoznice Jurkovec v Frankovcih (Ormož)
in gramoznice Segrap (Ljutomer). Direktor družbe Asfalti Ptuj Boštjan Doki Menih je povedal,
da gramoz, ki ga uporabljajo pri izvajanju projektov, nabavljajo iz različnih virov, odvisno od
lokacije posameznega projekta in bližine gramoznice. »Cena gramoza je tako odvisna od več
poslovnih dejavnikov in je predmet pogodb z dobavitelji,« navaja Menih.
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Bodo zmanjšali poplavno nevarnost?
V okviru projekta LiveDrava je načrtovanih nekaj akcij na strugi reke Drave. Po besedah
direktorja Doppsa Damjana Denca načrtujejo čiščenje lesne zarasti na petih večjih sipinah,
medtem ko odvažanja gramoza ne bo: »Lesno vegetacijo, v glavnem gosto zarast vrbovja,
bomo odstranili in ponovno dobili golo površino, ki je pomembna za gnezdenje malega deževnika, hkrati pa ne predstavlja več ovire toku reke. Odvažanja gramoza s teh prodišč ne bo.
Lahko se premesti na posameznem prodišču, iz reke pa se ga ne bo jemalo. Eno prodišče je
že bilo očiščeno, štiri še sledijo,« je pojasnil Denac in dodal, da načrtujejo tudi odprtje treh
nekdanjih dravskih stranskih rokavov, ki jih je reka z leti zasula. »S tem se bo lokalno povečala
razlivna površina, kar je spet pozitivno v primeru poplav, saj se tukaj reka umiri in izgubi moč.
Vsi rokavi so v poplavnem pasu na mestih, kjer ni objektov ali kmetijskih zemljišč. S temi deli
bomo izboljšali habitate ogroženih vrst in lokalno zmanjšali poplavno nevarnost. Izvajalec del
na projektu je VGP Drava Ptuj.«
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Goznik

„ Drava ni prodonosna reka, pretok proda omejujejo zajezitve," pravijo naravovarstvenih. Se pa ob
pogledu na takšne količine odloženega materiala poraja vprašanje, zakaj proda vsaj deloma ne bi
smeli zajemati Iz reke.

