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1. UVOD       

 
V dokumentu predstavljamo izhodišča in problematičnost predvidenega odseka čezmejnega porečje 
reke Mure, ki se razteza na odseku med sotočjem Mure s Ščavnico in sotočjem Mure z Ledavo z vidika 
hidravličnega modeliranja. Osnovo za izvedbo predmetnega dokumenta predstavljata dva oddana 
hidravlična modela (1D model in 1D/2D model) s strani Inštituta za hidravlične raziskave – 
Hidroinštitut (v nadaljevanju Hidroinštitut). 

Na analiziranem območju se je izvedel tudi terenski ogled, katerega poročilo oddajamo znotraj 
Priloge 1 tega poročila.   

2. LOKACIJA OBRAVNAVANEGA ODSEKA IN PROBLEMATIČNOST ZGORNJEGA 
ROBNEGA POGOJA 

 
Obravnavani odsek reke Mure meri cca. 31 km. Leži med sotočjem Mure s Ščavnico in sotočjem Mure 
z Ledavo. Na omenjenem odseku se v reko Muro steka več manjših desnih pritokov: Jalšovečki potok, 
Gradiščak, Koncovčak, Gornji potok, Brodec in Jalšovnica.  

Odsek je z vidika ustrezne hidravlične obravnave problematičen predvsem z vidika definiranja 
zgornjega robnega pogoja. Začetek hidravličnega modela se nahaja dolvodno od vtoka Ščavnice, in 
sicer med dvignjeno ježo na južni strani in obstoječim protipoplavnim nasipom na severni strani. 
Posledično model, ki temelji na predvidenem območju ne omogoča analize gorvodnega odseka Mure 
in s tem možnega gorvodnega prelivanja. Drugače povedano, je glede na obstoječe definirano 
območje možno zgornji robni pogoj definirati znotraj vodotoka Mure (med Muro in obstoječim 
nasipom), nemogoče pa je ovrednotiti zatekajoče poplavne tokove, ki na območje modela »pritečejo« 
kot posledica morebitnega gorvodnega prelivanja reke Mure. S tem lahko model daje varljive rezultate 
poplavnega stanja. Slednje je najbolj problematično ravno pri analizi projektiranega stanja, kjer se 
sanirajo predvideni odseki znotraj modela. Posledično se stopnja poplavne ogroženosti analiziranega 
območja zniža, vendar je izkazana varnost »varljiva«, saj model ne upošteva že omenjenih zatekajočih 
poplavnih valov. Omenjene sekundarne oziroma zatekajoče poplavne tokove se s hidrološko analizo ne 
more določiti, saj je za njihovo vrednotenje potreben gorvodni hidravlični model reke Mure.  

Poleg nejasnega zgornjega robnega pogoja, je obseg definiranega območja problematičen tudi v delu 
severno od nasipov, kjer ne zajema celotne poplavne ravnice med nasipi in urbaniziranim območjem 
Lendave oziroma nasipi Črnca in Ledave. Slednje je najbolj sporno pri določitvi obstoječe poplavne 
ogroženosti, saj je pričakovano, da v primeru prelitja nasipov na analiziranem odseku poplavni tok 
doseže tudi urbanizirana področja v okolici Lendave.   

3. KOMENTAR PREDANIH HIDRAVLIČNIH MODELOV 

 
V času izdelave vmesnega poročila hidravličnega modela, sta bila s strani Hidroinštituta predana dva 
(delovna) hidravlična modela, in sicer 1D model reke Mure in preliminarni 1D/2D model reke Mure. 
Noben od predanih modelov ni zagotavljal nivoja za izvedbo predhodne hidravlične analize. 
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4. STROKOVNA PRESOJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ANALIZIRANEGA ODSEKA  

 

Glede na že objavljene poplavne karte, dostopne preko portala ATLAS OKOLJA, ugotavljamo, da je 
območje precej poplavno ogroženo, kjer pride tudi do prelivanja nasipov na posameznih odsekih 
oziroma do prelivanja platojev, kjer nasipov ni. Karte izkazujejo, da prihaja do poplavljanja reke Mure 
že gorvodno od sotočja Ščavnice, kar potrjuje naš komentar o neprimernosti zgornjega robnega 
pogoja.   

Širše poplavno območje se izkazuje tudi na območju med visokovodnimi nasipi reke Mure in 
vodotokoma Črnec in Ledava. Poplavno območje presega območje definirano znotraj projekta 
FRISCO1.    

Objavljene poplavne karte znotraj definiranega območja projekta FRISCO1 pretežno izkazujejo razreda 
majhne in preostale poplavne nevarnosti.   

Problematičnost analiziranega odseka oziroma poplavna izpostavljenost, ki jo nakazujejo že obstoječe 
poplavne karte se je v preteklosti že potrdila. Eden hujših poplavnih dogodkov se je zgodil avgusta 
leta 2005, ko je bil na postaji Mursko Središče ocenjen pretok 1196 m3/s. Tekom poplavnega dogodka 
so bile najbolj izpostavljene 4 lokacije, in sicer: 

- območje 1: gorvodno od Hotize (na območju platoja brez nasipov) 
Glede na pričevanje udeležencev v poplavah je leta 2005 je na območju med platojem in začetka 
nasipov pri Hotizi prišlo do blagega prelivanja platoja, kjer je voda poplavila mrtve rokave. Cesta 
Hotiza - Kapca je bila prevozna, prav tako pa ni prihajajo do poplavljanja urbaniziranega območja 
Hotize. 

- območje 2: nasipi med Kotom in Petišovci 
Drugo kritično območje se nahaja dolvodno od obnovljenega nasipa Hotiza – Kot, kjer je prav tako 
prišlo do prelivanja nasipov, kjer pa so le-to preprečili z vrečami in začasnim nadvišanjem. 

- območje 3: dolvodno od mejnega prehoda Petišovci (Kolonija Petišovci) 
Tretje območje se nahaja dolvodno od mejnega prehoda Petišovci, kjer nasip ščiti naselje Kolonijo 
Petišovci. Ta nasip je bil v letu 2010 deležen sanacije in znatnega nadvišanja, v času poplav leta 2005 
pa je bil precej znižan. V kolikor ne bi bili izvedeni začasni ukrepi umetnega nadvišanja nasipa z 
vrečami, bi bil znotraj poplavnega dogodka ta prelit. 

- območje 4: območje na koncu nasipov – Benica   
Kritično območje je bilo tudi na spodnjem delu murskih nasipov, kjer pride do zatekanja vode na 
območje naselja Benica. Po besedah tamkajšnjih strokovnjakov (ARSO Murska Sobota) in prebivalcev, 
je voda iz Mure ob poplavnem dogodku leta 2005 prišla do naselja Benica na desnem bregu reke 
Ledave. V času poplav so tudi na tem mestu začasno umetno dvignili nasip in tako preprečili večje 
zatekanje vode proti naselju Benica. 

Dogodek iz leta 2005, ki je hkrati tudi najbolj primeren za umerjanje modela, precej dobro nakazuje 
na najbolj kritične točke analiziranega odseka. S sanacijo izpostavljenih mest (izjema je območje 3, ki 
je bilo leta 2010 sanirano), ki so bile izpostavljene tudi na terenskem ogledu, se poplavno stanje 
analiziranega odseka precej izboljša. Posledično bodo opisana območja, poleg dodatnih kritičnih 
območij izpostavljenih v sklopu terenskega ogleda in območij izkazanih v sklopu končnega 
hidravličnega modela, tudi osnova za analizo predvidenega stanja in določitev predvidenih ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti.  
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5. ZAKLJUČEK 

 
Na podlagi razpoložljivih hidravličnih modelov ugotavljamo, da slednji niso ustrezni za uporabo v 
preliminarni poplavni analizi.  Eden glavnih pomislekov gre na račun postavljenega zgornjega robnega 
pogoja (zatekanje poplavnih tokov iz gorvodnih odsekov) in obseg modela na severnem robu, torej na 
območju med nasipi reke Mure in nasipi vodotokov Črnca in Ledave. Velik problem lahko predstavlja 
tudi definiranje obstoječih višin nasipov (visokovodni nasip reke Mure, ceste v nasipih znotraj 
poplavnega območja,…), v kolikor bo kot osnovni topografski podatek uporabljen teren z resolucijo 
12.5 m. 

Poplavna problematika območja je na kratko predstavljena z uporabo že objavljenih poplavnih kart 
(portal ATLAS OKOLJA) in z opisom enega hujših poplavnih dogodkov na tem odseku, ki se je zgodil v 
letu 2005. Slednji dogodek je dobro osvetlil vsa problematična območja, ki jih mora izkazovati tudi 
oblikovan hidravlični model. Izkazana kritična območja bodo, poleg dodatnih kritičnih območij 
izpostavljenih v sklopu terenskega ogleda in območij izkazanih v sklopu končnega hidravličnega 
modela, predstavljala osnovo za predlog ukrepov za izboljšanje poplavnega stanja območja. 

Izveden je bil tudi terenski ogled območja. Poročilo ogleda prilagamo znotraj Priloge 1 tega poročila. 

6. VIRI 

 
ARSO, Atlas okolja. Dostopno na spletu: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja 

          
 
Poročilo pripravili:         
Andrej Cverle, univ. dipl. inž. vod in kom. inž. 
dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. 
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POROČILO: 

 

Kraj in čas: območje projekta - Mura, dne 20.6.2017 

Terenski ogled je bil izveden z namenom ogleda že izvedenih in načrtovanih objektov, povezanih z 
zmanjševanjem poplavne ogroženosti na projektnem območju reke Mure. 

 
Prisotni: 

• DRSV, Sektor območja Mure: Anton Kustec 
• POMGRAD VGP Mura (koncesionar za vzdrževanje VG objektov na porečju Mure): Tadej 

Vučko, Rajko Vidok 
• VGB Maribor: Smiljan Juvan, Tijana Mićić 
• IZV Ljubljana :  Primož Banovec 
• Hrvatske vode: Tomislav Šlehta, … 

 
 

Vsebina: 

I. Predstavnik DRSV g. Kustec je predstavil že izvedene protipoplavnih ukrepe na obravnavanem 
območju (izvedena nadvišanja visokovodnih nasipov v okviru investicijskih vzdrževalnih del) in 
obstoječih VV nasipov, kjer so predvidena nadvišanja. V nadaljevanju je povzet opis ter 
problematika. Z zaporednimi številkami so označene lokacije ogleda, ki so označene tudi na 
priloženi karti. 

 
1. VV nasip Petišovci – Benica:  

Nadvišanje nasipov se je izvajalo v letih 2008 in 2015. Na zaključku izvedenega nasipa bi 
bilo potrebno izvesti še prečni nasip z nadvišanjem ceste, da se prepreči povratno 
poplavljanje. 

 

Slika 1: Nasip ob naselju Benica – pogled proti severu 
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2. VV nasip Kot  
Potrebno bi bilo nadvišanje obstoječega nasipa. Preverba kote nasipa in eventualna 
potreba po črpanju zalednih voda 

 

Slika 2: Nasip na lokaciji Kot – vtočni objekt  v protipovratno zapornico, lokacija začasnih, 
interventnih črpališč 

 

Slika 3: Protipovratna zapornica in iztočni del na lokaciji Kot 
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3. VV nasip Kot – Hotiza in manjkajoči del nasipa nad naseljem Hotiza 
Nadvišanje nasipa se je izvedlo v letu 2005. Preveriti nadaljevanje nasipa na slovenski 
strani.  

 

Slika 4: Zaključek nasipa na lokaciji Hotiza (2009) 

 

Slika 5: Zaključek nasipa na lokaciji Hotiza (2017) 
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4. Prepust z zapornico – mejni potok (stara Mura) 
Gorvodni odsek je izveden z nadvišanjem nasipa z betonskim zidom v dolžini ca 3 km. 
Preverba ustreznosti kote nasipa.  

 

Slika 6: Nadvišanje nasipa z betonskim zidom in zaščito proti vožnji po nasipu 

 
5. VV nasip (cesta) 

Potrebno bi bilo nadvišanje ceste. 

 

Slika 7: Cesta Srednja Bistrica – protipoplavni nasip ob cesti izveden 2015 
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6. Srednja Bistrica 

Nasip je bil nadvišan v letu 2015.  

 

Slika 8: Srednja Bistrica – protipoplavni nasip. 

 
II. Predstavnika Hrvatskih vod sta predstavila izvedene protipoplavne objekte na hrvaški strani. 

Navedeni objekti bodo v okviru projekt Frisco 1 preverjeni in predlagani eventualni ukrepi.  
 

7. Sveti Martin na Muri 
Obstoječi nasip je priključen na regionalno cesto, ki ima funkcijo visokovodnega nasipa. 

 

Slika 9: Nasip v funkciji cestnega telesa (Sveti Martin na Muri) 
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Slika 10: Visokovodni nasip Sveti Martin na Muri 

 
8. Lokalni nasip ob kmečkem turizmu 

Za varovanje objektov je bil izveden interventni nasip, izdelan je IDP za nadvišanje in 
potrebno rekonstrukcijo z ustreznimi nakloni brežin. Delna prestavitev nasipa.  

 

Slika 11: Nasip za zaščito območja kmečkega turizma 

  



 

 

  Stran 8 od 11 

 

9. Hlapčina 
Izveden je novi nasip v dolžini 190 m. Preverba ustreznosti nasipa  

 

Slika 12: Hlapčina – izveden nasip 

 

Slika 13: Hlapčina protipovratna loputa 

 
  



 

 

  Stran 9 od 11 

 

10. Križovec 
Zasuta dva izpusta zalednih vod pod nasipom. Le en izpust delujoč. Potrebna je preverba 
in sanacija.  

 

Slika 14: Križovec – protipovratna zapornica – delujoča 

 

Slika 15: Križovec – protipovratna zapornica ob industrijski coni – problem zasipavanja 
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Slika 16: Križovec – severna protipovratna zapornica - zasuta 

 

Navedene lokacije predstavljajo izhodišče za identifikacijo ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti z 
vidika analize stanja njihove ustreznosti in predloga ukrepov za doseganje ciljnega stanja ukrepov. Pri 
analizi načrtovanih ukrepov bo potrebno upoštevati tudi problem prekomernega zaraščanja inundacij 
Mure. Na podlagi ogleda terena ugotavljamo, da bo za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti 
potrebno vzpostaviti tudi ustrezen režim vzdrževanja vegetacije na poplavnem območju.  

 

Zabeležko pripravili:  

Smiljan Juvan, udig 

Primož Banovec, udig 

Tijana Mićić, udivki 
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Grafične priloge:  

 

G1 Pregledna karta terenskega ogleda Mure       M 1 : 25.000 

 



1. PETIŠ OVCI - BENICA
NADVIŠ ANJE NASIPA V LETU 2008-2015

PR EDVIDENO NADVIŠ ANJE CESTE IN
PR EĆ NI NASIP

2. KOT
PR EDVIDENO NADVIŠ ANJE OBSTOJEČ EGA NASIPA

3. KOT - HOTIZA 
NADVIŠ ANJE NASIPA V LETU 2005

5. POTR EBNO NADVIŠ ANJE CESTE

6. SR EDNJA BISTR ICA
NADVIŠ AN NASIP V LETU 2015

GOR NJA BISTR ICA
NOVI NASIP V LETU 2015

7. SV. MAR TIN NA MUR I
OBSTOJEČ I NASIP JE PR IKLJUČ EN NA CESTO, 
KI IMA FUNKCIJO NASIPA 9. HLAPČ INA 

IZVEDEN NOVI NASIP - PR EVER I SE USTR EZNOST

8. LOKALNI NASIP OB KMEČ KEM TUR IZMU
IDP PR OJEKT NADVIŠ ANJA NASIPA

4. STAR A MUR A
PR EPUST Z ZAPOR NICO

Pregledn a karta teren skega ogleda Mure

Projekt: FR ISCO
Datum  teren skega ogleda: 20.6.2017
M 1 : 25.000


