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1 ANALIZA ALTERNATIVNIH REŠITEV 
 
V skladu s vsebino projektne naloge se v prvi fazi analiza alternativnih rešitev izdela na osnovi prve faze 
hidravlične analize oz. modeliranja in ocene poplavne ogroženosti. S hidravličnimi modeli v prvi fazi ne 
razpolagamo (razlogi so navedeni v predhodno izdelanih poročilih »Hidravlična analiza – 1. Faza« in 
»Analiza poplavne ogroženosti-1. Faza«), zato je analiza alternativnih rešitev v prvi fazi izdelana kot 
preliminarna analiza ocenjenega vpliva na zmanjšanje poplavne ogroženosti. 
 
Glede na to, da je prva faza hidravlične analize izdelana na osnovi ekspertnega poznavanja visokovodnih 
razmer, je v tej fazi tudi hidravlična ocena vpliva izvedbe alternativnih rešitev izdelana na osnovi 
ocenjenega hidravličnega vpliva na zmanjšanje poplavne ogroženosti.  
 
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, ki so bile izpostavljene tudi na terenskem ogledu, bi se poplavno stanje 
analiziranega odseka precej izboljšalo. 
 
Posledično bodo opisane alternativne rešitve, poleg dodatnih negradbenih ukrepov in potrebnih ukrepov, 
ki bodo izhajali iz ugotovitev končnega hidravličnega modela, tudi osnova za analizo predvidenega stanja 
in določitev predvidenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v nadaljnji fazi izdelave hidravlične 
analize. 
 
V drugi fazi bodo navedene rešitve analizirane tudi glede na parametre gospodarske učinkovitosti in 
ostalih odločilnih dejavnikov. 
 
1.1 Pregled nabora ukrepov  
 
V poročilu »Oblikovanje alternativnih rešitev« so bili predlagani naslednji potencialni kratkoročno 
izvedljivi gradbeni ukrepi: 
 

- Rekonstrukcija nasipa na odseku Gaberje cesta Mursko Središče – Lendava 
- Rekonstrukcija  nasipa Benica 
- Izvedba nasipa med Ledavo in VV nasipom na Muri pri Benici 
- Rekonstrukcija nasipa Sv. Martin na Muri 
- Nasip Hlapičina  
- Ureditev prepusta pod nasipom Križovec 

 
Poleg naštetih so bili predlagani tudi drugi dolgoročni alternativni ukrepi, ki poleg gradbenih obsegajo 
tudi zelene ukrepe: 

- Zadrževanje visokih vod s povečanjem zadrževanja na obstoječih poplavnih površinah ali v 
zadrževalnikih 

- Povečanje pretočnega profila Mure (predlagane so 3 lokacije: gramoznice ca 2,2 km nad mejnim 
prehodom Petišovci, območje mejnega prehoda Petišovci in območje Benice ca 3,3 km gorvodno 
od m.p. Petišovci) 

- Povečevanje pretočnosti inundacijskega profila z zmanjševanjem zaraščenosti v inundacijskem 
profilu 

 
1.2 Analiza in ocena izvedljivosti ukrepov  
 
Vsi navedeni kratkoročni potencialni ukrepi so na podlagi ekspertnega poznavanja poplavnih razmer 
in izkušenj v preteklih poplavnih dogodkih ocenjeni kot izvedljivi. Evidentirane poplave ob visokih vodah 
v letih 2005 in 2014, ki so bile za 500 – 600 m3/s nižje od 100 letnih visokih vod so pokazale, da bi bila 
naselja Benica in Sveti Martin poplavno ogrožena, če se ne bi izvajali interventni varovalni ukrepi 
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(izvedba zajčjega nasipa, protipoplavne vreče…). S hidravlično analizo v drugi fazi se bo njihova 
učinkovitost tudi preverila in potrdila.  
Iz vsega nabora ukrepov, ki je bil naveden v mapi Oblikovanje alternativnih rešitev 1. faza sta s strani 
delovne skupine ocenjena  kot "no regret" ukrepa: 

- Izvedba nasipa med Ledavo in VV nasipom na Muri pri Benici in 
- Rekonstrukcija nasipa Sv. Martin na Muri,  

ki ju predlagamo kot kratkoročni ukrep za nadaljnje financiranje v okviru projekta FRISCO. 
 
Na osnovi izkušenj ob poplavah leta 2005 in 2014 je ugotovljeno, da povratni tok visokih vod Mure iz 
Murske šume ogroža naselje Benica, kmetijske površine in obstoječo infrastrukturo. Iz razpoložljive 
hidrološko hidravlične študije, ki je bila izdelana kot strokovna podlaga za občino Lendava, izhaja, da 
poplava ranga Q100 sega do roba obstoječega naselja Benica, ter ogroža posamezne obstoječe 
objekte. Zaradi ravninskega območja in natančnosti samih izračunov, je potencialno ogroženo celotno 
naselje Benica. Upoštevajoč to dejstvo, bi načrtovan ukrep izvedbe nasipa pri Benici med Ledavo in VV 
nasipom na Muri, tako varoval 28 objektov v naselju Benica ter 3,2 km obstoječe lokalne infrastrukture 
(ceste, kanalizacija). Z izvedbo nasipa bi se odvzel oz. zmanjšal obstoječi poplavni prostor v površini 96 
ha, kar je glede na celotno inundacijsko območje Mure zanemarljivo. Za ureditev odvodnje zalednih vod 
iz obravnavnega območja, sta v načrtovanem nasipu predvidena dva prepusta z nepovratno zaklopko. 
V analizo je vključena tudi preverba koincidenčnega vpliva visokih vod Ledave. Iz obstoječih strokovnih 
podlag (Inštitut za vodarstvo, 2009) izhaja, da visoke vode Ledave  na območju Benice ne prelivajo 
desnega nasipa. 
Izvedba visokovodnega nasipa bi prav tako vplivala na zmanjšanje obstoječih stroškov, ki so nastajali v 
povezavi z varovanjem naselja ob nastopu visokih vod Mure (postavljanje zaščitnih vreč, električna 
energija za prečrpavanje odpadne vode, odpravljanje škodnih posledic na obstoječih cestah in drugi 
infrastrukturi).  
 
Visokovodni nasip Sv. Martin na Muri pred poplavami varuje poseljeno površino ca 26 ha, ca 62 
obstoječih objektov in ca 200 prebivalcev. Z rekonstrukcijo nasipa se bo varovana površina povečala na 
45 ha. Načrtovana rekonstrukcija obsega tri dele, in sicer SZ del, ki se priključi na nasip lokalne ceste, 
drugi del je lokalna cesta v nasipu in tretji del je nasip »Goričanec« na severu oziroma SV od naselja. 
Nasip »Goričanec« je bil zgrajen pred ca 10 leti z bistveno nižjo krono nasipa v primerjavi s preostalim 
obstoječim nasipom Sv. Martin na Muri. Poleg prenizke krone, tudi sama izvedba nasipa ne ustreza 
standardom za objekte namenjene protipoplavni varnosti. Med nastopom visokih vod je bilo na več 
mestih evidentirano precejanje poplavnih vod skozi nasip, zato so se v času trajanja poplav izvajali 
dodatni ukrepi (protipoplavne vreče) s ciljem preprečevanja napredujoče notranje erozije nasipa in 
izboljšanja stabilnosti nasipa na kritičnih mestih. Glede na slabo stanje obstoječega nasipa (precejanje 
skozi nasip),  je močno ogrožena predvsem njegova stabilnost ob nadaljnjih pojavih visokih vod Mure. 
V primeru porušitve nasipa bi bilo posledično ogroženo življenje in imetje večjega števila ljudi znotraj 
naselja, obstoječa infrastruktura, itd. Iz tega razloga je ukrep rekonstrukcije nasipa Sv. Martin na Muri 
prepoznan kot »no-regret« ukrep. 
 
Od predlaganih dolgoročnih ukrepov je ocenjeno, da znižanje pretokov visokih vod z zadrževanjem v 
namenskih zadrževalnikih v primeru Mure ni realno izvedljiv ukrep. Volumen visokovodnega vala Mure 
na obravnavanem odseku je prevelik, da bi lahko, z v prostoru izvedljivim zadrževalnikom, dosegli 
občutnejše znižanje pretokov visokih vod. Poleg tega bi bilo potrebno umeščati zadrževalnike visokih 
voda tudi v Republiki Avstriji, kar ni realno izvedljivo. Tudi lokalno povečevanje zadrževanja visokih vod 
na obstoječih inundacijskih površinah vzdolž toka Mure ne bi bistveno doprineslo, če sploh, k zniževanju 
in vplivu na zakasnitev poplavnega vala. Na podlagi tega je ocenjeno, da predlagan ukrep nima realne 
možnosti izvedbe in se ga lahko izloči iz nadaljnje preverbe v drugi fazi.  
 
Podobno je ocenjen tudi ukrep povečanja pretočnosti inundacijskega profila z zmanjševanem 
zaraščenosti v inundaciji. Obstoječa inundacijska območja ob Muri odlikuje visoka biodiverziteta in so 
prepoznana kot območja velikega naravovarstvenega pomena. Posek se bi tako lahko izvajal na 
območjih, ki se uskladijo z Zavodom za varstvo narave in le v določenem obdobju. Ukrep odstranitve 
zarasti je začasen ukrep in bi ga bilo potrebno redno in dosledno izvajati, saj se v nasprotnem primeru 
že v naslednji vegetacijski sezoni vzpostavijo nazaj prvotne razmere. Glede na izkušnje in trende pri 
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vzdrževanju vodotokov, je predlagan ukrep ocenjen z veliko nezanesljivostjo rednega vzdrževanja stanja 
in kot tak ni primeren za zmanjševanje poplavne ogroženosti obravnavnih območij ob Muri ter se ga 
lahko izloči iz nadaljnje preverbe v drugi fazi.  
 
Izvedba vodnogospodarskih ureditev (izgradnja nasipov) se je v preteklosti izvajala tudi za varovanje 
kmetijskih območij pred poplavami. Posledično se vzdolž poplavnega območja Mure pojavljajo izrazite 
zožitve inundacijskega profila tudi na območjih, kjer v zaledju ni identificiranih elementov ogroženosti. 
Na obravnavanem območju sta bili prepoznani 2 takšni lokaciji, kjer se s prestavitvijo obstoječega nasipa 
poveča inundacijski prostor za razlivanje poplavnih vod Mure in posledično tudi zniža gladina. Ukrep je 
z vidika varovanja pred poplavami ocenjen kot ustrezen, saj povečuje poplavno območje in pozitivno 
vpliva na zmanjševanje poplavne ogroženosti dolvodno. Njegov dejanski učinek se preveri s hidravličnim 
modelom v drugi fazi.  
Kot negradbeni ukrep je predlagana ponovna vzpostavitev funkcije obstoječih inundacijskih prepustov 
pod cesto in železnico na območju mejnega prehoda Petišovci. Ukrep je ocenjen kot realen, njegova 
učinkovitost se preveri s hidravličnim modelom.   
 
 


