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Zemeljski plazovi povzročajo težave v ormoški občini

Hiša še vedno v nevarnosti
Močno deževje sprožilo plazove v Veličanah pri Jeruzalemu - Ogroženo hišo si bodo danes 
ogledali strokovnjaki in predlagali ukrepe za sanacijo

Obilno deževje, ki je minuli 
teden zajelo državo, je povzro-
čilo številne nevšečnosti. Neka-
tere reke so prestopile brego-
ve ter zalile cestišča in njivske 
površine, voda je prodrla v kle-
ti stanovanjskih hiš, sprožili so 
se tudi številni plazovi. Tudi v 
Veličanah pri Jeruzalemu v 
občini Ormož so plazovi pov-
zročili veliko škode, med dru-
gim je drsenje zemlje povzro-
čilo škodo na hiši Antona Po-
brežnika, ki je drugače iz Slo-
venj Gradca.

Pobrežnik je lani aprila v Ve-
ličanah kupil in nato obnovil sta-
rejšo hišo, z namenom preselitve 
v Prlekijo pa si je tudi že pridobil 
vsa soglasja za gradnjo avtome-
hanične delavnice ob stanovanj-
ski hiši. “Z družino smo se odlo-
čili, da se v kratkem dokončno 
preselimo v te kraje. Sin že obi-
skuje osnovno šolo v Veržeju, 
vsak konec tedna pa skupaj pre-
živimo v Veličanah. Žal nam je 
močno deževje povsem pokvari-
lo načrte, saj je zaradi plazov na-
ša hiša ogrožena,“ je po dveh ne-
prespanih nočeh povedal Pobrež-
nik, ki bo prav danes dopolnil 41 
let. Tudi minuli petek zjutraj sta 
se z ženo odpravila s Koroškega 
proti Veličanam, ob prihodu pa 
sta presenečena obstala. “Vide-
la sva, da je bila razpoka v zem-
lji ob hiši velika približno 30 cen-
timetrov, vidno pa sva zaznavala 
plazenje zemlje. Poklical sem na 

telefonsko številko 112, od koder 
je prišla pomoč,“ dodaja Pobrež-
nik, ki je skupaj s sosedi, prijate-
lji, člani gasilskih društev Ormož 
in Ivanjkovci ter ormoško enoto 
civilne zaščite uspel izprazniti hi-
šo, lotili pa so se tudi zaščite bliž-
njega hriba in zelenice ob hiši. 
“Več kot 60 ljudi nam je poma-
galo v petek in soboto, tudi pono-

či, razmere pa so se nekoliko umi-
rile šele danes dopoldan. Glede 
na vremensko napoved, ki napo-
veduje deževje tudi v prihodnjih 
dneh, se bojim, da je hiša v nevar-
nosti,“ nam je včeraj razlagal vid-
no potrti Anton, ki je tudi poka-
zal približno 100 metrov pod hi-
šo v bližnjem gozdu globok pre-
pad, ki je nastal zaradi plazu. Po 

nestrokovni oceni je omenjeni 
plaz s seboj odnesel več kot 200 
kubičnih metrov zemlje. Plazo-
ve si je ogledal tudi ormoški žu-
pan Vili Trofenik, ki je obljubil 
pomoč, že danes pa si bodo kraj 
dogodka ogledali strokovnjaki in 
sprejeli odločitev o višini škode 
ter priporočili načrt sanacije. 

Miha Šoštarič

Minulo soboto in včeraj že šestnajsta prireditev Športni vikend Maribora

Vreme krojilo obisk
Medtem ko je bilo v soboto število obiskovalcev skromno, jih je bilo včeraj po 
oceni prirediteljev več kot 20 tisoč

Po sobotnem deževnem in 
hladnem vremenu je včeraj 
zjutraj obiskovalcem priredit-
ve Športni vikend Maribora po-
sijalo sonce. A le za nekaj uric, 
kajti že pred poldnevom se je 
pooblačilo in tu in ta padlo tu-
di nekaj dežnih kapelj. Tradi-
cionalna prireditev, že 16. po 
vrsti, ki jo vsako leto organizi-
rajo Mestna občina Maribor, 
Zavod za šport in Športna zve-
za Maribor s številnimi izvajal-
ci, je bila tako slabše obiskana 
kot v minulih letih, ko je bilo 
oba dneva tudi 50 tisoč in več 
obiskovalcev.

Sobota naj bi po besedah pri-
rediteljev privabila kakšnih 3000 
obiskovalcev, včeraj pa naj bi jih 
bilo več kot 20 tisoč. Največ, po-
dobno kot vsa let doslej, jih je bi-
lo na Pohorju in pod njim. V ju-
tranjih urah je bila gneča predv-

sem pred spodnjo postajo Pohor-
ske vzpenjače, veliko ljudi pa se 
je na Pohorje podalo peš. “Pro-
ti vremenu smo nemočni. Oba 
dneva smo pričakovali množico 
obiskovalcev, zadovoljni smo le 
z včerajšnjim obiskom. Izvajal-
ci posameznih aktivnosti na Po-
horju in pod njim, na letališču v 
Skokah, ob Brestrniškem jezeru, 
na hipodromu v Kamnici, v ko-
pališču Pristan, pri konjeniškem 
klubu Karlo in še kje so se zelo 
potrudili, da bi bili obiskovalci 
čim bolj zadovoljni. Medtem ko 
v soboto člani društva Kneipp, 
Društva za zdravje srca in ožilja 
in Društva zeliščarjev Maribor 
tako rekoč niso imeli obiskoval-
cev, je bilo včeraj veliko tistih, ki 
so se ustavili pri njih,“ je priredi-
tev Športni vikend Maribora oce-
nil predsednik organizacijskega 
odbora Ernest Preac.

Včeraj je bilo živahno tudi 
pri ob Brestrniškem jezeru, pred 
Veslaškim klubom DE Branik 
in Brodarskim društvom Sidro. 
Pred slednjim sta mariborski žu-
pan Boris Sovič in predsednik 
Športne zveze Maribor, Leo 
Kremžar, pripravila sprejem za 
osnovnošolce, ki sodelujejo v 
športnorekreacijskih akcijah pod 
skupnim naslovom Športno po-
poldne mladih.

Zaradi sobotnega dežja in hla-
du je bil odpovedan 6. gorski 
tek ZM, saj so prireditelji dan 
pred tekom ob ogledu proge ugo-
tovili, da je na Rogli ponekod 
sneg, proga pa blatna, razmoče-
na in spolzka, tako da bi bil tek 
po njej nevaren. Zanjo se je pri-
javilo več kot sto tekačev in te-
kačic. Tek bodo morda izved-
li julija.

Zmago Gomzi

Na Goričkem je bilo že 12. srečanje skupnosti objezerskih krajev Slovenije

Država naj jim povrne 
30-letni dolg
Ker je akumulacijsko Ledavsko jezero zelo zanemarjeno, Goričanci zahtevajo 
dobrega gospodarja in celovite rešitve

Minulo soboto je bilo na 
Cankovi ob meji z Avstrijo 
- območje spada v trideželni 
krajinski park Goričko-Raab-
Örseg - že 12. srečanje skupno-
sti turističnih društev objezer-
skih krajev Slovenije, prvič so 
se srečali leta 1994 v Mostu na 
Soči, 13. srečanje pa bo prihod-
nje leto v Bohinju. Med okrog 
150 udeleženci je bil tudi okolj-
ski minister Janez Podobnik. 
Osrednji dogodek je bila okro-
gla miza z naslovom Jezerske 
vode in regionalni razvoj.

Predstavniki gostiteljev so 
izrazili pričakovanje, da okro-
gla miza okoljsko naravnanih 
strokovnjakov ne bo zgolj aka-
demska razprava, ampak da bo 
prispevala k reševanju najbolj 
perečih problemov v 30 krajih 
oziroma društvih po državi, ki 
so člani te skupnosti. Spomnili 
so, da je letos 30 let od nastan-
ka zadrževalnika oz. akumulaci-
je ob naselju Krašči z imenom 
Ledavsko jezero, ki so ga 1976 
- kot so poudarila - “vodarji ure-
dili brez privolitve domačinov, 
tako rekoč na silo“. Gospodar 
turistične kmetije Ferencovih v 
Kraščih Anton Kous je menil, 
da je predstavljala zajezitev poto-
ka Ledava velik poseg v naravo, 

ki se danes ne bi mogel zgoditi. 
Problem je v tem, da je akumula-
cija, ki je namenjena izključno 
varovanja Murske Sobote in šir-
še okolice pred poplavami, moč-
no onesnažena in zaraščena. Za-
to Goričanci od države zahteva-
jo dobrega gospodarja in celovi-
te rešitve.

O možnostih za to, da bi se 
ob Ledavskem jezeru po zgle-
du Avstrijcev razcvetel turizem, 
so govorili strokovna sodelav-
ka parka Stanka Dešnik, v ime-
nu družbe Limnos Stojan Hab-
janič in predstavnica Inštituta 
za ohranjanje naravne dedišči-
ne Lutra Marjana Hönigsfeld 
Adamič. Dešnikova je predsta-
vila meddržavni, slovensko-av-
strijski projekt Strokovne podla-
ge za načrt upravljanja s povod-
jem Ledave in Ledavskim jeze-
rom nad zajezitvijo v Kraščih, ki 
naj bi pripeljal do tega, da “se bo 
nekoč mogoče tudi kopati v tem 
jezeru“. Habjanič je razložil stra-
tegijo upravljanja s slovenskimi 
jezeri in zadrževalniki ter se zav-
zel za strokovno načrtovanje in 
gospodarjenje z jezerom v Kraš-
čih, za preprečevanje virov one-
snaževanja in sprejetje ustreznih 
predpisov na lokalni in držav-
ni ravni predvsem glede pode-

ljevanja koncesij in rente. Pred-
stavnica Lutre pa je med razla-
go projekta ohranitve jezera kot 
življenjskega prostora vidre z 
izsledki strokovnih analiz opo-
zorila na onesnaženost vseh šti-
rih goričkih jezer, Ledavskega, 
Križevskega, Hodoškega in Bu-
kovniškega.

Okoljski minister Podobnik 
je navzočim na okrogli mizi na 
Cankovi zagotovil, da bo minis-
trstvo storilo vse, kar je v njego-
vi moči, da bi “država vsaj delno 
povrnila 30 let star dolg“ do ure-
ditve Ledavskega jezera v Kraš-
čih, da bodo Goričanci bolje in 
polneje živeli ob njem in z njim. 
Pri tem se bodo v ministrstvu po-
služevali izkušenj, ki si jih nabi-
rajo pri vzdrževanju visokovod-
nih nasipov ob reki Muri, zlasti 
v odnosu do lastnikov zemljišč 
in pri uveljavljanju pravice do ra-
be prostora.          Branko Žunec

Druženja s preteklostjo
Dnevom dediščine evropskih pokopališč se je 
pridružil tudi Maribor

Prireditvam, predavanjem, koncertom in razstavam, ki so se minu-
le dni odvijali po številnih pokopališčih v Evropi v okviru Dnevov 
dediščine evropskih pokopališč, te je že tretjo leto zapored pripravila 
mreža ASCE, Združenje evropsko pomembnih pokopališč, se je pri-
družil tudi Maribor. Na dobravskem pokopališču si je bilo tako minu-
lo soboto mogoče ogledati razstavo nagrobnih nasadov in nagrobnih 
spomenikov, voden je bil tudi ogled krematorija. Ob razstavi cvetja in 
lončnic na pobreškem pokopališču je v kapeli na južnem delu pokopa-
lišča zaigral godalni kvartet Epidaurus, zgodovinar Sašo Radovano-
vič iz Pokrajinskega muzeja Maribor pa je pripravil vodeni ogled “Po-
breško pokopališče skozi čas“. Na njem je med drugim poudaril, da 
pokopališča naj ne bodo samo prostor, kamor hodimo obiskati grobo-
ve, ampak tudi način druženja s preteklostjo. Mnogi grobovi, sploh ti-
sti znanih in zaslužnih Mariborčanov, so tudi pomembni kulturni spo-
meniki, česar pa se naj ne bi dovolj zavedali.                 Nataša Rižnar

ZADNJE SLOVO
Pogrebi danes, v ponede-

ljek, 5. junija
Pokopališče Dobrava: 

Marija Galun ob 12. uri in Ju-
lijana Lobnik ob 12.45.

Obnova nekdanje ptujske vojašnice
V soboto popoldan so v prostorih Šolskega centra Ptuj podpisali 

pogodbo z izvajalcem obnove stavbe nekdanjega učnega centra SV 
na Vičavi pri Ptuju. V njej naj bi zagotovili prostore za višješolski štu-
dij, ki je deloma na Ptuju v programih kmetijstva in mehatronike.

Pogodbo s predstavnikom izvajalca GP Projecting ing. sta podpi-
sala šolski minister Milan Zver, saj je ministrstvo prispeva denar za 
prenovo, in direktor šolskega centra Brane Kumer. Tako se je pričel 
prvi resnejši korak k uresničitvi že več kot desetletje starih prizade-
vanj ptujskih mestnih oblasti, da bi vojašnico izselili iz mesta in v njej 
uredili humanistični center s šolami, muzejskimi zbirkami in restavra-
torskimi delavnicami. Izselitev vojske iz mesta je dobrodošla tudi za-
radi ptujskih prizadevanj, da bi staro mestno jedro postalo zaščitena 
svetovna kulturna dediščina pod okriljem Unesca.                          (dlž)�����������������

Miha Šoštarič
Zelenico ob hiši Pobrežnikovih v Veličanah so delno zaščitili in preprečili nadaljnje drsenje plazu.

Boris VugrinecTako dolge vrste za vožnjo s Pohorsko vzpenjačo niso bile niti v najhujši zimi.

Marko Vanovšek
Mariborčani na vodenem ogledu po pobreškem pokopališču.


