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1 ANALIZA POPLAVNE OGROŽENOSTI 
 
Analizo ogroženosti smo izvedli na podlagi obstoječega poznavanja mehanizmov poplavljanja na 
analiziranem odseku reke Mure. Pri tem smo izhajali iz naslednjih hipotez:  
 
1) Mehanizem prelivanja visokih voda reke Mure v Republiki Sloveniji ogroža naselja Dolnja 
Bistrica, Hotiza, del Velike Polane, Kapca, Kot, Gaberje, Lakoš, Petišovci, Benica,  del Lendave. 
Navedena naselja in območje ogrožanja zaradi visokih voda različnih povratnih dob (do 1000 – letne 
povratne dobe) se nahajajo med reko Muro in visokovodnimi nasipi reke Lendave in Črnca. Območje 
ogrožanja na levem bregu reke Mure je prikazano na sliki UU:  

 
Slika 1:  Analiza območja ogroženosti – levi breg reke Mure.  

Območje je znatno večje kot obravnavano območje, ki je opredeljeno v projektni nalogi projekta FRISCO 
MURA (Priloga 1 projektne naloge).  

 
 
Na območju, ki je prikazano na Sliki 1 smo identificirali naslednji skupni potencial ranljivosti:  
 
Preglednica 1: Kategorije ranljivosti 
Kategorije ranljivosti  enota Vrednost 
Število ogroženih prebivalcev s 
stalnim prebivališčem (vir: Register 
prebivalstva stanje 31.7.2015):  

Prebivalcev 4.653 

Število stavb (vir: kataster stavb stanje 
22.7.2015): 

Stavb 5.008 (vse stavbe ne glede na rabo) 

Skupna tlorisna površina stavb (vir: 
kataster stavb stanje 22.7.2015): 

m2 746.278 m2 

Število stavb s hišno številko (vir: 
Evidenca  hišnih številk stanje: 
23.7.2015): 

Stavb 1.929 
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Območje se znatno razlikuje od opredeljenega območja pomembnega vpliva poplav, ki je bilo 
predstavljeno na predstavitvenem dogodku 10. decembra 2015 (predstavitveni material dr. Aleš Bizjak 
in sodelavci). Na sliki PP je prikazano območje OPVP Lendava.  
 

 
Slika 2: Prikaz OPVP Lendava  in pregledna karta poplavnih območij (10.12.2015) 
 
Preglednica 2: OPVP Lendava z vidika ogroženosti izkazuje naslednje vrednosti (vir: IzVRS 2014):  
 Q500 Q100 Q10 
Ogrožene stavbe 905 638 0 
Ogroženi prebivalci 1.060 752 0 
Ogroženi zaposleni 55 48 0 
 
Škodni potencial za navedeno območje je prikazan na tabeli MM (IzVRS 2014 - Priprava ekonomskih 
vsebin načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti): 
 
Preglednica 3: Pričakovana letna škoda za OPVP SI4-17 Lendava za štiri skupine ogrožencev.  

 PLŠ - 
Zdravje 
ljudi 
(EUR/leto) 

PLŠ - 
Okolje 
(EUR/leto) 

PLŠ - 
Kulturna 
dediščina 
(EUR/leto) 

PLŠ - 
Gospodarske 
dejavnosti 
(EUR/leto) 

PLŠ - 
Skupaj 
(EUR/leto) 

SI4_17 - Lendava 57.000   149.000   1.000   1.306.000   1.510.000 

 
Glede na zasnovo oblikovanja pričakovanih letnih poplavnih škod, ki so objavljene v dokumentu: 
IzVRS 2014 - Priprava ekonomskih vsebin načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti, lahko podane 
vrednosti spremljamo le kot informativne, saj v fazi oblikovanja tega dokumenta ni bilo na razpolago 
hidravlične analize, ki bi omogočala ustrezno ekonomsko vrednotenje ogroženosti oziroma poplavnih 
škod.  
 
2) Večji del ogroženih oseb in objektov se nahaja na območju Republike Slovenije, saj se na 
območju Republike Hrvaške teren dviguje in zato ni pričakovati večjega obsega poplavne ogroženosti. 
Identificirani objekti na območju Republike Hrvaške, ki so podani v analizi ukrepov se nahajajo na 
odsekih:  

a. Sveti Martin na Muri  
b. Hlapčina 
c. Križovec 

Ocenjujemo, da v navezavi na predvidene ukrepe lahko na Hrvaškem identificiramo poplavno 
ogroženih do 20 prebivalcev in 20 objektov.  
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2 ZAKLJUČEK 
 
Ogroženost bo mogoče podrobneje obravnavati na podlagi izdelanega hidravličnega modela s katerim 
bo mogoče preveriti vse hidrološke poplavne scenarije in ogroženost ob njih in metodologije za 
opredeljevanje  poplavne ogroženosti, ki bo usklajena in potrjena s strani obeh sodelujočih držav in 
partnerjev v projektu FRISCO.Analiza alternativnih rešitev je 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. 
 


