Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11, ZJF-UPB 4),
23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11), 11. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12) in Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012
(MUV, št. 21/12) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ……seji dne……..sprejel
ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve proračuna
Mestne občine Maribor za leto 2013.
2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka se zagotovijo sredstva za
odpravo posledic poplave reke Drave na območju Mestne občine Maribor, ki je bila v
mesecu novembru 2012, in sicer do maksimalne višine: 225.000 EUR.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa
proračuna za leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku,
uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Številka: 00700-43/2012
Datum:

OBRAZLOŽITEV:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče.
Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v
posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski
proračun, odloča župan, nad višino določeno z odlokom pa občinski svet s posebnim
odlokom. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (11. člen) določa,

da o uporabi sredstev proračunske rezerve do 25.000 EUR odloča župan, nad tem
zneskom pa na predlog župana Mestni svet.

5. 11. 2012 je pretok reke Drave dosegel 3100m3/s. Posledice so bile za poplavno
področje katastrofalne. V MOM je Drava poplavila stanovanjske in gospodarske
objekte na 6 zaokroženih območjih in sicer:
1. območje: mariborski otok, Koblarjev zaliv
2. območje: Mariborski otok, objekti na zaključku Adamičeve ulica
3. območje: objekti na zaključku Meljska c. od rondoja naprej, območje
nekdanjega MTT
4. območje: del naselja Malečnik in Trčova
5. območje: del naselja Zrkovci
6. območje: del naselja Dogoše pred mostom v Zg. Duplek
Glede na število vloženih prijav je bilo poplavljenih 164 objektov. Gospodarski
objekti, ki so bili poplavljeni, so v glavnem na Meljski cesti.
Visoke vode reke Drave in močno lokalno deževje je pustilo posledice tudi na
lokalni komunalni infrastrukturi oz. na državnih in regionalnih cestah:ter brežinah
ob potokih. Več kot 45 lokacij v KS Brestrnica, Kamnica in Malečnik, Trčova ter
Dogošah.
Evidentirano je več kot 25 lokacij kjer je prišlo do plazenja tal v KS Brestrnica ,
Kamnica in Trčova.
V skladu z načrtom reševanja ob poplavah MOM so bile aktivirane naslednje sile
Z/R/P::
3.1. poveljnik CZ, namestnik poveljnika in 6 članov MŠCZ
3.2. javna gasilska služba ( enota JZZPR in 11 enot PGD ) - 990 gas. v 5 dneh
3.3. enote JP: Nigrad, Snaga, Vodovod,
3.4. režijski obrat pri MU MB
3.5. Služba NMP – v rednem obsegu
3.6. gradbena podjetja: po Odredbi Poveljnika CZ
Kot pomoč so v izvajanju nalog in ukrepov Z/R/P sodelovali še:
3.7. pripadniki CZ VŠR
3.8. Slovenska vojska
3.9. Slovenska policija

3.10. JKP Elektro, Plinarna
3.11. prostovoljci
3.12. pripadniki OORK MB
3.14. Medobčinski stanovanjski sklad z bivalno enoto
Takoj po odrejeni pripravljenosti reševalnih sil, ki jo je odredil Župan MOM, so v
skladu z načrtom bile aktivirane reševalne sile glede na napoved bližajočega
poplavnega vala. Pričele so z delitvijo in polnjenjem protipoplavnih vreč (
razdeljeno 18.000 ). Ker velja spoznanje, da se s protipoplavnimi vrečami ni
možno ubraniti pred visokimi vodami reke Drave, so gasilci opozarjali prebivalstvo
na pričakovane vode, naročali so, da z izmikom v višje predele objektov zaščitijo
pohištvo in drugo opremo oz. živila. Ukrep ni mogel in ni bil učinkovit, saj tako
hitrega dviga vode reke Drave nihče ni pričakoval. Ne spomni se ga nihče, ki
danes živi ob tej reki na poplavnem območju. Višji zabeleženi pretok Drave je bil
1751. leta, ko je pretok znašal 4700m3/s. Zadnje katastrofalne poplave 100 letnih
voda so bile 1965. pri pretoku 2600m3/s. Drava je ob strugi nizvodno od jezu
Melje poplavljala še 1998. pri pretoku 1600m3/s. 5. 11. 2012 je pričela poplavljat
pri 1950-2000 m3/s. S črpanjem vode iz zalitih objektov so sile Javne gasilske
službe pričele takoj po sprejemu klica na pomoč. 5. 11. 2012 so gasilci črpali vodo
do 24.00 s 64 črpalkami. JZZPR je črpal vodo še dalje v noč, saj je bilo potrebno
ščititi objekt meljskega jezu, ki ga je zalivala podtalnica reke Drave. JZZPR, ki je
deloval z 2 izmenama, je ob črpanju ukrepal v vseh pozivih za pomoč ob izlitjih
kurilnega olja v matični občini Maribor in sosednji občini Duplek. Reševanje –
črpanje vode iz poplavljenih stanovanjskih objektov je bilo končano do 17. ure 7.
11. 2012 povsod tam, kjer je nižanje podtalnice to omogočilo.
V okviru reševalne naloge so bile iz objektov na meljski cesti izseljene 2 starejši
osebi (prepeljani sta bile v bolnišnico in Dom pod Gorco ), 6 oseb je bilo z
začasnim izmikom evakuirano v vilo Pekre.
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Zahtevki za refundacijo odsotnosti z dela 52 oz. 1/5 upravičencev, kar kaže na
tradicionalno razumevanje delodajalcev in podporo gasilcem, ki prostovoljno
opravljajo reševalne naloge.
Količine odstranjenih odpadkov do 9.11.2012

Lokacija Dogoše Malečnik Zrkovci Melje
Datum

KG

KG

Koblar

KG

KG

KG

6.nov 23.660

9.140

1.100

7.nov 71.780

12.680

4.920

6.540

8.nov 73.840

20.140 18.760

8.340

5.720

9.nov 18.200

10.520 17.320 13.740

1.280

Skupno je do 9.11.2012 bilo
odstranjeno 317,56 ton uničene opreme in odpadkov.
Pregled stroškov - Poplave 5.6.7.8,9,-17
Z/š.

Izvajalec

1. Namestitev vila Pekre

strošek

Opomba
200 Odredba CZ

2. Mitja Korošec sp

1.119,60 Odredba CZ

3. PGGH

2.236,80 Odredba CZ

4. PGGH

2.423,20 Odredba CZ

5. Cestogradnje-rušitev

3.510 Odredba CZ

6. Cestogradnje-cesta

6.826,80 Odredba CZ

7. Gokop-pesek

3.549,69 Odredba CZ

8. Baumaks

70,33 Naročilnica R/O

9. Škornji

551,76 Naročilnica R/O

10. shopgrad

432,00 Odredba CZ

11 NIGRAD

102.072,38 Odredba CZ

12 SNAGA

101.032,64 Odredba CZ

skupaj strošek poplave

224.025,20 Odlok MS

V tem odloku ni zajet strošek reševalnih sil javne gasilske službe, saj bo ta pokrit
prek gasilske zveze RS s sredstvi, ki jih je iz odobrila Vlada.

Sreča v tej veliki nesreči je ta, da ni bilo rušilnih učinkov poplavnega vala in človeških
žrtev ali poškodb požrtvovalnih reševalcev, ki jim gre zahvala, da ni bilo hujših
posledic, kakršne so značilne za primerljive poplave v urbanih območjih doma in po
svetu.
Podrobno oz. celovito poročilo Poveljnika CZ MOM in Službe za zaščito, reševanje in
obrambno načrtovanje MOM o delovanju sistema Z/R ob poplavah reke Drave je
objavljeno na spletnih straneh Službe ZRON pri Mestni upravi Maribor.

