Na Prevaljah ne bodo več plavali
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Tako so si visoki predstavniki z mostu ogledali urejeno strugo Meže.
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Za zmanjšanje poplavne ogroženosti bodo namenili dobrih 22
milijonov evrov. Na slovesnosti ob dokončanju ureditve struge
reke Meže na Prevaljah tudi minister Simon Zajc.
Da so bili v preteklih letih, kar zadeva poplav, še posebno na udaru Prevaljčani, ni treba posebej poudarjati.
Zelo svež je še spomin na poplave v lanskem maju. Tudi zato je urejena struga reke Meže za krajane še
toliko bolj pomembna. Vsi zgrajeni objekti so zdaj dimenzionirani za stoletne visoke vode Meže, in to brez
upoštevanja vpliva predvidenega zadrževalnika vode na Poljani, ki naj bi bil dokončan do leta 2022. Po
predvideni umestitvi in izgradnji visokovodnega zadrževalnika se bo poplavna varnost Prevalj in Raven še
povečala, zagotovljena bo tudi dodatna varnostna širina.

Minister obljubil izvedbo ukrepov, direktor varnost
Ureditev Meže na območju Prevalj je le eden izmed šestih ukrepov v okviru zmanjšanja poplavne
ogroženosti ob Meži in Mislinji. Pomembni ukrepi so tudi ureditev Meže na področju Raven, ureditev
sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu, ureditev poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca in
ureditev Mislinje v Pamečah, kjer naj bi se dela začela že čez dober mesec dni. Skupaj bodo za zmanjšanje
poplavne ogroženosti namenili 22,3 milijona evrov.
Torkove slovesnosti ob dokončanju del na Prevaljah se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon
Zajc, ki je dejal, da gre za pomemben mejnik v prizadevanjih za zmanjševanje poplavne ogroženosti. "S
pogostimi poplavnimi dogodki v preteklosti nam je narava pokazala, da mora biti izvedba protipoplavnih
ukrepov na porečju Meže z Mislinjo ena od naših prioritetnih nalog. Odlično je, da se projekt ureja
celostno. Če ne bi delali na tak način, bi lahko naredili več škode kot koristi. Do leta 2022 bodo zaključeni
vsi ukrepi," je dejal minister Simon Zajc in se ob pozitivni energiji, ki je vladala, pošalil, da je vesel, da je
prišel nekam, kjer ga ne preganjata medved ali volk.
"Ukrepi bodo zagotovili vsaj stoletno poplavno varnost, zmanjšala se bo ranljivost urbanega okolja in
industrijskih con"
Zbrane je nagovoril tudi Tomaž Prohinar, direktor direkcije RS za vode, ki vodi projekt zmanjševanja
poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji. Med drugim je dejal, da so z dokončanjem prevaljskega dela
dobili motivacijo za naprej in da je odprtje pomembno ne le za Prevaljčane, ampak tudi za direkcijo.
"Zahvalil bi se vsem sodelavcem, lokalni skupnosti in partnerjem pri projektu, ki so omogočili, da smo
pravočasno in skladno z načrtom uspešno zaključili gradnjo na Prevaljah. Ukrepi za varstvo pred
poplavami bodo na poplavno ogroženih področjih zagotovili vsaj stoletno poplavno varnost, zmanjšala se
bo ranljivost urbanega okolja in industrijskih con," je dejal Prohinar. Direkcija ima sicer poleg koroškega
odprta še dva večja projekta, 50 milijonov vreden projekt Gradaščica in 36 milijonov vreden projekt v
Železnikih.

Kaj pa problematika hudournikov?
Se pa s projektom zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji ne ureja problematike
hudournikov. Po besedah ministra Zajca je Koroška zaradi strmega reliefa glede hudournikov še posebno
izpostavljena regija. "Padavin je sicer količinsko enako kot v prejšnjih letih, so bile pa v preteklosti
razporejene bolje in jih ni padlo toliko v tako kratkem času," je dejal minister, Prohinar pa je zagotovil, da
na direkciji hudournikom namenijo veliko pozornosti. "Je pa težava v dogajanjih v zaledjih hudournikov.
Izpostavil bi poseke in gozdne vlake, ki se dogajajo zaradi izrabe gozdov. V ta namen smo pripravili
smernice za pripravo gozdnogospodarskih načrtov, v okviru pristojnosti izvajamo nadzor oziroma
opozarjamo na problematiko, je pa dejstvo, da se bomo morali zelo posvetiti izobraževanju lastnikov,
inšpekcijske službe pa bodo morale, kjer bo treba, poskrbeti za kazni," je še povedal direktor Prohinar.

Slovesnost je potekala pri izlivu Leškega potoka. NEJC STROJNIK

Župan zadovoljen s hitrostjo urejanja

S končanim projektom urejanja struge reke Meže od mostu na cesti Prevalje-Ravne do izliva Leškega
potoka v skupni dolžini 1200 metrov je, razumljivo, zadovoljen tudi prevaljski župan Matic Tasič. "Še lani
smo na Prevaljah plavali. Po vseh izvedenih ukrepih, dela zaključujemo tudi na Štefanovem potoku, sem
prepričan, da se kaj takšnega ne more več zgoditi. V preteklosti se je premalo vlagalo, zdaj vlagamo več,"
je dejal Tasič, ki je pohvalil tudi odzivnost pristojnih služb. "Lahko rečem, da so se stvari odvijale hitreje,
kot smo pričakovali oziroma smo bili navajeni v preteklosti." Župan se veseli tudi gradnje vodnega
zadrževalnika na Poljani, z vsemi ukrepi pa da bo življenje občanov bolj kakovostno.
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