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1 OBLIKOVANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV 
 
S ciljem izdelave predloga najustreznejše rešitve za doseganje zmanjšanja poplavne ogroženosti za 
čezmejno porečje reke Mure, so bile skladno s projektno nalogo obdelane naslednje alternative: 
 

1. Scenarij »brez ukrepov« 
2. Izvedba ukrepov, ki so v preteklosti že bili obravnavani 
3. Izvedba alternativnih ukrepov, ki izhajajo iz novejših pogojev in znanj 

 
1.1 Scenarij brez ukrepov 
 
Scenarij »brez ukrepov« ali narediti nič pomeni ohranitev obstoječega stanja poplavne ogroženosti. 
Opis stanja v tej fazi povzemamo po izdelani Hidravlični analizi, kjer so bili uporabljeni obstoječi 
podatki. 
 
1.1.1 Analiza poplavnih območij  
 
Podatki o dosegu poplav so za R Slovenijo povzeti iz javno dostopne opozorilne kart poplav, ki je 
objavljena na spletnem portalu ARSO-Atlas okolja. Na opozorilni karti poplav so območja nevarnosti 
razvrščena v tri razrede: katastrofalne, redke in pogoste poplave. Med atributi je podana ocena 
zanesljivosti prikaza podatkov (tako vsebinsko kot tudi natančnost zajema).  
Pogoste poplave imajo povratno dobo od 2 do 5 let, redke od 10 do 20 let, katastrofalne pa od 50 let 
naprej. Karte so izdelane na podlagi historičnih podatkov o poplavnih dogodkih in o dosegu poplav, na 
podlagi starih projektov in elaboratov, na podlagi ocene pristojnih koncesionarjev za posamezna 
porečja itd.  
 
Na Atlasu okolja je prikazana tudi integralna karta poplavne nevarnosti in integralna karta razredov 
poplavne nevarnosti, za območje Občine Lendava, ki je bila delana za potrebe izdelave OPN Lendava.  
 
Na območju R Hrvaške so karte verjetnosti poplav objavljene na spletnem portalu 
http://korp.voda.hr/. Karta verjetnosti poplav v R Hrvaški prikazuje tri scenarije poplav, ki so 
opredeljeni z 111. Členom Zakona o vodah („Narodne novine“, št. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 
14/14). Na kartah so prikazani trije scenariji nastopa poplav: velika verjetnost, srednja verjetnost in 
mala verjetnost nastopa poplav. Velika verjetnost prikazuje poplave s povratno dobo približno 25 let, 
srednja verjetnost s povratno dobo približno 100 let in mala verjetnost s povratno dobo 1000 let 
oziroma prikazuje poplave, ki so lahko posledica porušitve nasipov ali pregrad – umetno povzročene 
poplave. Karte so izdelane na podlagi nabora izdelanih elaboratov in projektov, ki se izdelujejo v 
skladu z Direktivo 2007/60/EZ. Na območij, za katera karte še niso izdelane, so prikazane poplave na 
podlagi ocene področnih rečnih služb. Poleg območij kart poplavne nevarnosti so na spletnem portalu 
objavljene tudi karte poplavne ogroženosti.  
Aktivnih slojev kart verjetnosti poplav za območje R Hrvaške do izdelave tega poročila nismo prejeli, 
zato bodo v nadaljevanju prikazani izseki iz spletnega pregledovalnika. 
 
V nadaljevanju bodo podani opisi ločeno za območje Slovenije in Hrvaške. 
 
1.1.1.1 Analiza poplavnih območij v R Sloveniji 
 
Glede na objavljene poplavne karte, dostopne preko portala Atlas okolja, ugotavljamo, da je območje 
poplavno ogroženo na odsekih kjer pride do prelivanja nasipov, oziroma do prelivanja platojev, kjer 
nasipov ni. Karte izkazujejo, da prihaja do poplavljanja reke Mure že gorvodno od sotočja Ščavnice. 
 
Širše poplavno območje se izkazuje tudi na območju med visokovodnimi nasipi reke Mure in 
vodotokoma Črnec in Ledava. 
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Slika 1: Prikaz poplavnih območij na obravnavanem odseku (vir: opozorilna karta poplav) 
 
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 G. Radgona dosežen 
maksimalni pretok 1350 m3/s in nato še septembra 2014, ko je pretok v G. Radgoni dosegel 1365 
m3/s. Na območju Frisco je najbližja postaja v Murskem Središču, kjer je pretok Mure v letu 2005 bil 
ocenjen na 1196 m3/s, v letu 2014 pa je bil po pretočni krivulji ocenjen na 1250 m3/s. V Murskem 
Središču je postavljeno obeležje, ki prikazuje zabeležena vodostaja Mure za oba visokovodna dogodka. 
Razlika v gladinah med dogodkom 2014 in 2005 je 30 cm.  
 

 
Slika 2: Prikaz vodostaja Mure v Murskem Središču za leto 2005 in 2014. 
 
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 na območju med platojem in začetka 
nasipov pri Hotizi prišlo do blagega prelivanja platoja, kjer je voda poplavila mrtve rokave. 
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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. 

 
Slika 3: Prikaz nadvišanja in obteževanja nasipa na odseku Kot – Gaberje avgust 2005 
 

• 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. 
 

 
Slika 4: Prikaz nadvišanja z vrečami z peskom v avgustu 2005 na odseku Petišovci - Benica 
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• 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 (DRSV 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. 
 

 
Slika 5: Prikaz ostankov začasnega zajčjega nasipa, ki se je oblikoval v Benici avgusta 2005 
 

 
1.1.1.2 Analiza poplavnih območij v R Hrvaški 
 
Iz objavljenih kart poplavne nevarnosti izhaja, da se Mura razliva tudi na desnem bregu praktično 
vzdolž celotnega odseka Slovensko–Hrvaške meje. Mura na Hrvaško priteče pod naseljem Gibina in se 
razliva po širokem inundacijskem območju na desnem bregu že pri nižjih povratnih dobah (velika 
verjetnost poplavljanja). Na levem bregu se poplave razlivajo do visokovodnega nasipa. Poplave tako 
velike kot tudi srednje verjetnosti poplavljanja na desnem bregu segajo vse do roba naselij Čestijanec, 
Jurovec in Brezovec, ki se nahajajo na visokem terenu in niso ogrožena zaradi poplav Mure. V naselju 
Sv. Martin na Muri poplava sega do visokovodnega nasipa. Nasip Goričanec, ki predstavlja 
nadaljevanje nasipa Sv. Martin na Muri proti vzhodu, ni izveden v skladu s standardi, zato je potrebna 
njegova rekonstrukcija.  
 

 
Slika 6: Karte poplavne nevarnosti – območje Sv. Martin na Muri in Mursko Središče (http://korp.voda.hr/) 
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Dolvodno do naselja Hlapičina so naselja zaradi konfiguracije terena (stik z Medžimurskimi Goricami) 
umeščena po večini na poplavni koti. Zaradi konfiguracije terena so tudi dosegi poplave po vseh treh 
analiziranih scenarijih podobni (Slika 6). Za varovanje vzhodnega dela naselja Hlapičina je bil izveden 
visokovodni nasip, za katerega poplavna varnost ni definirana in brez ustrezne hidravlične preverbe še 
vedno predstavlja potencialno mesto za poplavno ogroženost obstoječih objektov.   
Mesto Mursko Središče s pozidavo sega praktično do same brežine Mure. Na podlagi slikovnega 
spletnega arhiva zadnjih poplavnih dogodkov (poplava september 2014) je razvidno, da so visoke 
vode Mure ogrožale predvsem objekte neposredno ob strugi, in sicer gorvodno od cestnega mostu čez 
Muro (pri kavarni Trska). Za zaščito pred širjenjem poplave v notranjost mesta se je z vrečami iz 
peska postavil tako imenovani zajčji nasip vzdolž brega Mure, prav tako so se tudi lokalno postavljale 
protipoplavne vreče (Slika 17). 
 

 
Slika 7: Karte poplavne nevarnosti – območje Podturen (vir: http://korp.voda.hr/) 
 
Po katastrofalnih poplavah leta 2005 se je ob naselju Križovec zgradil visokovodni nasip, ki ščiti naselje 
pred novimi poplavami Mure. Tudi naselji Lončarevo ter Podturen sta z nasipom zaščiteni pred 
visokimi vodami z veliko in srednjo verjetnostjo poplavljanja. Ker je prišlo v preteklosti tudi do 
precejanja poplavne vode skozi nasip v Podturnu, je na karti prikazano tudi območje poplavljanja z 
malo verjetnostjo nastopa, ki prikazuje poplavo na severnem in vzhodnem delu naselja. Dolvodno od 
naselja Podturen je bil v med 60. in 70. leti prejšnjega stoletja zgrajen visokovodni nasip Mure (t.i. 
Glavni murski nasip), ki je grajen, da zagotavlja poplavno varnost na stoletne visoke vode (val trajanja 
5-6 dni). Na posameznih mestih nasip ni več ustrezen (višinsko odstopanje), zato lahko pride tudi do 
male verjetnosti poplavljanja na zračni strani nasipa. Iz slike 7 je razvidno, da bi v tem primeru bilo 
poplavljeno obsežno območje vse do naselij Novakovec, Dekanovec in Domašinec. 
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1.1.2 Obstoječi protipoplavni nasipi 
 
Na obeh bregovih Mure so bili v preteklosti že izvedeni protipoplavni nasipi za zagotavljanje poplavne 
varnosti naseljem ob Muri. Pregled obstoječih nasipov na obeh bregovih je prikazan na Slika 8. Trasa 
nasipa na levem bregu izmenično poteka po obeh državah, vendar je prvenstveno namenjen za 
varovanje naselij v R Sloveniji. Z nasipi na desnem bregu pa se varujejo naselja v R Hrvaški.  
 
Ocena ustreznosti višin obstoječih nasipov je podana na osnovi obstoječih podatkov, dejanska 
poplavna varnost bo preverjena na osnovi izdelanega hidravličnega modela. Nasipi so bili v preteklosti 
grajeni oz. rekonstruirani na osnovi dogovorjenih vodnih količin med R Slovenijo in R Hrvaško.  
 

 
Slika 8: Prikaz obstoječih nasipov ob Muri na obravnavanem območju v Sloveniji in na Hrvaškem 
 
Na levem bregu se je po poplavah 2005 pričela rekonstrukcija visokovodnih nasipov. Najprej se je 
izvedla rekonstrukcija nasipa Kot – Gaberje, saj je bil ta odsek v najslabšem stanju. Leta 2006 so se 
vzdrževalno-investicijska dela nadaljevala na nasipu Kot – Hotiza in Petišovci-Benica. Oblika saniranih 
nasipov je sledila trapeznemu profilu z različnimi nakloni brežin od 1:1, 1:2 do 1:5 s širino krone 
nasipa 4 m. Brežine so zatravljene. Na celotnem odseku je niveleta krone nasipa ca 1,2 m nad 
izmerjeno gladino Mure ob poplavi 2005, od tega predstavlja 80 cm varnostno višino nasipa, 40 cm pa 
predstavljajo pričakovani posedki nasipa. Na zračni strani se je izvedla dostopna cesta. (povzeto po 
Kustec, MVD 2009)   
 
Podatki o obstoječih nasipih na desnem bregu so povzeti po »Provedbeni plan obrane od poplava 
branjenog područja; Sektor A – Mura i Gornja Drava; Branjeno područje 33; Međudržavne rijeke 
Drava i Mura na područjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra«, Hrvatske vode, 2014. 
 
Nasip Sv. Martin na Muri 
Nasip Sv. Martin je bil zgrajen leta 1981 za zaščito naselja Sv. Martin in varuje območje velikosti 26,5 
ha. Dolvodni del nasipa je v dolžini 420 m zgrajen kot asfaltirana cesta. Skupna dolžina nasipa znaša 
1,6 km. Karakteristike nasipa so:  
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Km nasipa 0+000 - 0+420 – cesta na nasipu Km nasipa 0+420 – 1+600 
Širina krone = 6 m Širina krone = 3 m 

Nagib brežin na vodni strani = 1:1,5 Nagib brežin na vodni strani = 1:2 
Nagib brežin na zračni strani = 1:2 Nagib brežin na zračni strani = 1:3 

Poplavna varnost Q100 + 1 m  
varnostne višine 

Poplavna varnost Q100 + 1 m 
varnostne višine 

 
Na trasi nasipa se nahajajo naslednji hidrotehnični objekti: 

- Prepust na km 0+000 (betonski prepust Φ 80 z žabjim poklopcem) 
- Prepust na km 0+095 (betonski prepust Φ 80 z žabjim poklopcem) 

 
Vzhodno od nasipa Sv. Martin je zgrajen začasni visokovodni nasip Goričanec, katerega karakteristike 
niso znane. 
V primeru, da bi prišlo do prelivanja krone nasipa ali preboja nasipa, bi bili pod vodo deli naselja Sv. 
Martin in kmetijske površine. 
 
Nasip Križovec 
Nasip Križovec je bil zgrajen po poplavah, in sicer leta 2006 ter varuje skupaj z naseljem Križovec 
območje velikosti 13,4 ha.  Dolžina nasipa je 1,16km s karakteristikami: 

Širina krone = 4 m 
Nagib brežin na vodni in zračni strani = 1:3 
Poplavna varnost Q100 + 1 m varnostne višine 

Na trasi nasipa se nahajajo naslednji hidrotehnični objekti: 
- Zapornica na km 0+250 (betonski prepust Φ 100 s tablasto zapornico) 
- Zapornica na km 0+540 (betonski prepust Φ 100 s tablasto zapornico) 
- Zapornica na km 0+830 (betonski prepust Φ 100 s tablasto zapornico) 

 
V primeru, da bi prišlo do prelivanja krone nasipa ali preboja nasipa bi bili pod vodo deli naselja 
Križovec in kmetijske površine. 
 
Nasip Lončarevo 
Nasip Lončarevo je bil izgrajen po poplavah leta 2005 in ščiti naselje Lončarevo oziroma 6,8 ha 
površine. Dolžina nasipa je 0,72 km s karakteristikami: 

Širina krone = 4 m 
Nagib brežin na vodni in zračni strani = 1:3 
Poplavna varnost Q100 + 1 m varnostne višine 

Na trasi nasipa se nahajajo naslednji hidrotehnični objekti: 
- Čep na km 0+458 (Φ 100 z žabjim poklopcem) 
- Zapornica na km 2+309 (2 x tablasta zapornica 1 x 1 m) 

 
V primeru, da bi prišlo do prelivanja krone nasipa ali preboja nasipa bi bilo pri poplavi ranga Q100 ali 
več bi bilo v celoti poplavljeno naselje Lončarevo.  
 
Nasip Podturen 
Z visokovodnim nasipom Podturen v dolžini 2,6 km se zagotavlja protipoplavna varnost naselju 
Podturen in se z njim varuje območje velikosti 39 ha. Nasip je bil leta 2009 dograjen. Visokovodni 
nasip je bil zgrajen za zaščito pred visokimi vodami ranga Q100 z 1m varnostne višine.  
Karakteristike nasipa so: 

Širina krone = 4 m 
Nagib brežin na vodni in zračni strani = 1:3 
Poplavna varnost Q100 + 1 m varnostne višine 

Na trasi nasipa se nahajajo naslednji hidrotehnični objekti: 
- Zapornica Hrastinka I. na km  0+350 (betonski prepust Φ 100 s tablasto zapornico)  
- Čep na km 1+163 (2 x Φ 100 z žabjim poklopcem) 
- Zapornica na km 2+309 (2 x tablasta zapornica 1 x 1 m) 
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V primeru, da bi prišlo do prelivanja krone nasipa ali preboja nasipa bi bilo pri poplavi ranga Q100 ali 
več poplavljeno naselje Podturen in kmetijske površine.  
 
Glavni murski nasip (dolvodno od Podturna) 
Glavni murski nasip je bil zgrajen v 60-tih letih prejšnjega stoletja. Nasip sega od področja Volušćak 
do Podturna v skupni dolžini 16,5 km. Odsek nasipa, ki je namenjen med drugim varovanju naselij 
Domašinec in Novakovec meri 11,9 km in varuje površino 1700 ha. Projektiran je na Q100=1650 m3/s 
z nadvišanjem krone 1 m.  Nasip je bil v preteklosti že delno rekonstruiran. Karakteristike nasipa so: 
 
 

Nerekonstruiran nasip Rekonstruiran nasip 
Širina krone = 3 m Širina krone = 4 m 

Nagib brežin na vodni strani = 1:1,5 Nagib brežin na vodni strani = 1:3 
Nagib brežin na zračni strani = 1:2 Nagib brežin na zračni strani = 1:3 

Poplavna varnost Q100 + 1 m  
varnostne višine 

Poplavna varnost Q100 + 1 m 
varnostne višine 

 
Na tej trasi nasipa ni hidrotehničnih objektov. 
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1.2 Izvedba ukrepov, ki so v preteklosti že bili obravnavani 
 
Na osnovi poplavnih dogodkov v preteklosti in poznavanja problematike, so bili na najbolj kritičnih 
mestih že predvideni posamezni ukrepi, ki so bili usmerjeni predvsem v povečanje poplavne varnosti z 
izvedbo nadvišanja in rekonstrukcije obstoječih nasipov ali gradnjo novih nasipov. 
 
V nadaljevanju je podan nabor naslednjih ukrepov: 
 
Levi breg: 

• Rekonstrukcija nasipa na odseku Gaberje cesta Mursko Središče – Lendava 
• Rekonstrukcija nasipa Benica 
• Izvedba nasipa med Ledavo in VVN na Muri pri Benici 

 
Desni breg: 

• Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri 
• Nasip Hlapičina 
• Ureditev prepusta pod nasipom Križovec 

 
1.2.1 Rekonstrukcija visokovodnega nasipa na odseku Gaberje – cesta Mursko Središče 

– Lendava 
 
Potrebno je nadvišanje obstoječega nasipa, ki je bil nazadnje rekonstruiran v 90. letih prejšnjega 
stoletja. Na zračni strani je načrtovana izvedba vzdrževalne poti. Zaradi preprečevanja precejanja 
vode skozi nasip ob visokih vodah je potrebno poleg nadvišanja izvesti tudi tesnjenje nasipa. 
 

 
Slika 9: Odsek potrebne sanacije obstoječega odseka visokovodnega nasipa (l = 750 m) ob naselju Gaberje 
 
1.2.2 Rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Benici 
 
Visokovodni nasip od km 0,7 do km 1,66 je potrebno nadvišati in izvesti tesnjenje. Na zračni strani se 
bo izvedla vzdrževalna pot. 
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1.2.3 Izvedba povezovalnega nasipa med nasipom v Benici in Ledavo 
 
Zadnji dve poplavi na reki Muri, ki nista imeli ranga 100 letnih visokih vod, sta pokazali, da so nekateri 
odseki visokovodnih nasipov še vedno kritični in bi jih bilo potrebno sanirati, nekaj odsekov pa še 
sploh ni zgrajenih. Eden najbolj kritičnih odsekov, kjer ni visokovodnih nasipov je za naseljem Benica. 
Na tem delu prihaja, zaradi povratne visoke vode reke Mure iz Murske šume, do ogrožanja 
nepremičnin v naselju Benica in njeni okolici. 
 
Če želimo preprečiti ogrožanje naselja Benica moramo povezati obstoječi nasip na Ledavi in na reki 
Muri. Dolžina tega nasipa je 891 m. Predvideni novi nasip leži na območju k.o. Petišovci v Občini 
Lendava. Trasa predvidenega nasipa bo umeščena na robu kmetijsko obdelovalnih površin in gozdom. 
 

 
Slika 10: Povezovalni nasip med nasipi reke Mure in nasipi reke Ledave 
 

 
Slika 11: Prikaz zadnje poplave na reki Muri september 2014 in sled povratne vode iz Murske Šume 
 
Z umestitvijo nasipa v prostor želimo povečati poplavno varnost naselja Benica in zavarovati širše 
območje pred škodljivim delovanjem visokih voda. Z izgradnjo manjkajočega nasipa se bo nedvomno 
izboljšala kvaliteta življenja, z zmanjšanjem izpostavljenosti posameznikov pred poplavnimi vplivi. 
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Zmanjšala pa se bo tudi škoda na zasebni in javni lastnini, ki nastane zaradi škodljivega delovanja 
voda. 
 
Predvideni nasip bo imel krono nasipa široko 4 m. Brežine nasipa na vodni in zračni strani pa bodo 
imele naklon 1:3. Nasip bo približno 2 m visok. S tem bo zagotovljena varnost pred Q100 ob zadostni 
varnostni višini, ki je 100 cm. Na zračni strani je predvidena servisna cesta, ki se bo uporabljala prvo 
za izgradnjo nasipa, nato pa v času izvajanja rednih vzdrževalnih del ali pa v času škodljivega 
delovanja voda, ko se spremlja stanje vodne infrastrukture. Servisna cesta bo v makadamski izvedbi. 
Nasip bo zgrajen v zemeljski izvedbi. Zaključek nasipa se bo humuziral in zatravil. V nožici nasipa pa 
se bo izvedel glineni naboj do nivoja talne vode. 
 

 
Slika 12: Karakteristični profil povezovalnega nasipa v Benici 
 
Z visokovodnim nasipom bomo prečkali tudi lokalno cesto, ki jo uporabljajo gozdarji in kmetje za 
dostop do svojih obdelovalnih površin v inundacijskem prostoru. Ker prečkamo z nasipom cesto je na 
tem mestu potrebno izdelati prehodno rampo za dostop na območje, ki smo ga z nasipom presekali. 
Telo prehodne rampe se bo izdelalo iz zemeljskega materiala. Cestišče pa iz materiala kot je obstoječa 
cesta. 
Na novem nasipu se bo predvidelo tudi dva prepusta, ki bosta na vodni strani zaključena z žabjo 
zaklopko. Prepusta bosta namenjena odvajanju zalednih voda v inundacijski prostor.  
 
1.2.4 Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin 
 
Načrtovane posege povzemamo po dokumentaciji »Idejni projekt rekonstrukcije nasipa u Svetom 
Martinu na Muri« (Hidroing, št.proj. I-1654/16). 
 
Obstoječi nasip leži na desnem bregu Mure v Međimurski županiji v občini Sveti Martin na Muri. 
Izgrajen je bil leta 1978 severozahodno od naselja Sveti Martin na Muri in je sestavljen  iz 2 delov. 
Prvi del nasipa (gorvodni del) dolžine 1.230 m je priključen na asfaltno cesto med naseljem in mejnim 
prehodom Sveti Martin na Muri. Drugi del nasipa dolžine 410 m predstavlja cesta. Vzhodno od nasipa 
je bil pred ca 10 leti izgrajen nasip Goričanec, ki ščiti objekte kmečkega turizma. Nasip je bil izveden 
kot provizoričen/začasen nasip, višina krone obstoječega nasipa ni na zadostni koti, da bi preprečevala 
prelivanje visoke vode, tudi drugi gabariti (širina krone, nakloni brežin) ne ustrezajo dogovorjenim 
standardom.  
 
V navedenem projektu je predvideno, da se oba nasipa združita v skupni objekt za protipoplavno 
zaščito. Načrtovana je delna prestavitev trase gorvodnega nasipa z nadvišanjem in rekonstrukcijo, kot 
je prikazano na naslednjih slikah. 
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Slika 13: Prikaz situacije načrtovane rekonstrukcije nasipa Sveti Martin na Muri (povzeto po: Hidroing, št.proj. I-
1654/16) 
 
Načrtovana je tudi rekonstrukcija ceste, ki ne bo več v funkciji obrambnega nasipa. Na zračni strani 
nasipa je načrtovana vzdrževalna cesta. Brežine načrtovanega nasipa bodo izvedene v naklonu 1:3, 
širina krone bo znašala 4m. Karakteristični prerez nasipa je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 14: Prikaz karakterističnega prečnega prereza nasipa Sveti Martin na Muri (povzeto po: Hidroing, št.proj. I-
1654/16) 
 
 
1.2.5 Nasip Hlapičina 
 
Za obrambo SV dela naselja Hlapičina pred poplavnimi vodami je bil v letu 2013 v okviru programa 
interventnih del izgrajen  obrambni visokovodni nasip v dolžini 180m. Potrebno je analizirati dejansko 
izvedeno stanje in na osnovi rezultatov hidravlične analize predlagati izvedbo ukrepov za zaščito pred 
poplavami. 
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1.2.6 Ureditev prepusta pod nasipom Križovec 
 
Po visokih vodah leta 2005 je bil v letu  2007 izgrajen nasip Križovec v dolžini 1.2 km z namenom 
varovanja nižje ležečega dela naselja Križovec. Za odvodnjo zalednih vod so bili izvedeni 3 prepusti, ki 
pa so v slabem stanju, dva od njih sta porušena in zasuta z zemeljskim materialom. Preučiti je 
potrebno nujnost obnove vseh prepustov, v vsakem primeru je potrebna zamenjava obstoječe 
zapornice na prepustu z novo. 
 

 
Slika 15: Križovec – protipovratna zapornica ob 
industrijski coni – problem zasipavanja  

 
Slika 16: Križovec – severna protipovratna zapornica - 
zasuta 

 
1.2.7 Stanje visokovodnih nasipov na ostalih lokacijah 
 
Razen predhodno opisanih problemov stanja nasipov je potreba po rekonstrukciji tudi na naslednjih 
lokacijah: 
 
1.2.7.1 Nasip Podturen 
 
Ob preteklih visokovodnih dogodkih je prihajalo do znatnega precejanja skozi nasipe, kar je zahtevalo 
izvedbo manjših intervencij. Potrebni so ukrepi za povečanje vodotesnosti, za kar po informacijah 
Hrvastkih vod že obstaja izdelana projektna dokumentacija.  
 
1.2.7.2 Mursko Središče 
 
Na delu nižjega terena na desnem bregu Mure obstaja mehanizem zapiranja z lesenimi gredami 
(plohi), ki ni ustrezen. Ob visokih vodah se interventno izvaja nadvišanje obale z vrečami s peskom. 
Potrebno bo izdelati predlog trajne rešitve, ki bo slonela na rezultatih hidravličnega modela oziroma na 
izračunanih kotah gladin za različne scenarije in povratne dobe.  
 

 
Slika 17: Varovanje z vrečami v času visokovodnega  
vala 2014 (vir: http://hr.n1info.com) 

 Slika 18: Zapiranje z lesenimi gredami (plohi) 
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1.3 Izvedba alternativnih ukrepov, ki izhajajo iz novejših pogojev in znanj 
 
Zgodovina izvajanja protipoplavnih ukrepov na Muri kaže na to, da so se po vsaki poplavi, ko je visoka 
voda prelila visokovodne nasipe, nasipi nadviševali in obnavljali. Glede na to, da se pogostost pojava 
visokih vod v zadnjem času povečuje (klimatske spremembe …) in, da se tudi gladine zaradi 
povečanega zaraščanja inundacijskih profilov povišujejo, je potrebno načrtovati tudi druge alternativne 
ukrepe za zniževanje gladin visokih vod, kot so: 

• zadrževanje visokih vod, ki je glede na to, da je večji del povodja reke Mure v Republiki 
Avstriji omejeno;  

• povečanje pretočnega profila reke Mure;  
• povečanje pretočne sposobnosti inundacijskega profila z zmanjšanjem zaraščenosti 

pretočnega profila. 
 
1.3.1 Zadrževanje visokih vod 
 
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.  
 
1.3.2 Povečanje pretočnega profila  
 
Celotni profil poplavnega toka, ki vključuje tako tok po osnovnem koritu reke Mure, kakor tudi tok po 
inundacijskih profilih je različni širok. Širina tako znaša od 475 metrov do več kot 1.700 metrov. Na 
območjih zožitve se širina inundacijskega nasipa zmanjša na manj kot 500 metrov. Iz razpoložljivih 
podatkov (LIDAR DMV) je mogoče prepoznati tri takšna območja:  

• območje gramoznice okvirno 2,2 km nad mejnim prehodom Petišovci,  
• območje mejnega prehoda Petišovci,  
• območje Benica cca. 3,3 km dolvodno od mejnega prehoda Petišovci. 

 
1.3.2.1 Območje gramoznice okvirno 2,2 km nad mejnim prehodom Petišovci 
 
Zožitev inundacijskega profila na območju gramoznice je prikazana na Slika 19. 
 

 
Slika 19: Prikaz območja Gramoznica – inundacijski profil je zožen na okvirno širino 500 metrov 
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Z razširitvijo nasipov na zunanjo stran gramozniških jezer bi dosegli razširitev inundacijskega prostora 
na okvirno 700 metrov in hkrati tudi bolje povezali sicer enovit ekosistem. Gradbeni ukrep bi 
predstavljal odstranitev obstoječega nasipa povprečne višine od 3,0 do 3,5 metrov (S = 35 m2) v 
dolžini 1.430,0 metrov, ter izvedbo novega nasipa primerljivih dimenzij v okvirni dolžini 1.900 metrov, 
kot je to prikazano na Slika 20. Dejanske učinke ukrepa je potrebno preveriti s hidravličnim modelom. 
 

 
Slika 20: Prikaz trase prestavljenega nasipa, kot predlog gradbenega no-regret ukrepa 
 
1.3.2.2 Območje mejnega prehoda Petišovci 
 
Območje mejnega prehoda Petišovci predstavlja zaradi prečkanj državne ceste in železnice eno od ovir 
vodnemu toku, ki povzroča dodatne energetske izgube in dvig vodne gladine gorvodno. Da bi se 
omogočila ustrezna pretočna sposobnost obravnavnega območja, je na tem odseku profil reke Mure 
razširjen na okvirno 100 metrov, dodatno pa je tako pod cesto, kakor tudi pod železnico izveden 
inundacijski prepust širine 45 metrov, kot je to prikazano na Slika 21.  
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Slika 21: Prikaz korita reke Mure in inundacijskega prepusta pod cesto in železnico 
 
Na obravnavanem območju je reka Mura že ustrezno regulirana. Z vidika zagotavljanja pretočne 
sposobnosti je potrebno zagotavljati ustrezno delovanje inundacijskih prepustov, predvsem z vidika 
vzdrževanja vegetacije tako, da je omogočen pretok vode pod inundacijskim prepustom. Navedeno 
lahko prepoznamo kot negradbeni no-regret ukrep. 
 

 
Slika 22: Prikaz inundacijskega prepusta pod cesto – visoka vegetacija preprečuje polno delovanje 
inundacijskega prepusta 
 
Predlog ukrepa: na obravnavanem območju predlagamo negradbeni ukrep vzdrževanja inundacije s 
posekom visoke zarasti in vzpostavitvijo zatravljenega inundacijskega koridorja. 
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1.3.2.3 Območje Benica cca. 3,3 km dolvodno od mejnega prehoda Petišovci 
 
Na območju Benice cca. 3,3 km dolvodno od mejnega prehoda Petišovci je inundacijski prečni profil 
reke Mure zožen na širino cca. 500 metrov kot to prikazuje Slika 23. 
 

 
Slika 23: Zožitev inundacijskega profila na območju Benice na širino 500 metrov 
 
Na navedenem odseku se lahko identificira ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti v obliki 
gradbenega ukrepa (prestavitev nasipa) in negradbenega ukrepa – vzdrževanje vegetacije v 
inundacijskem prostoru. 
 
1.3.3 Zmanjšanje zaraščenosti pretočnega profila 
 
Zaradi ekstenzivne rabe večjega dela kmetijskih površin med visokovodnimi nasipi se površine 
postopno zaraščajo z grmovno in drevesno zarastjo, kar povečuje hidravlični upor poplavnega toka. 
Gladine visokih vod so posledično višje.  
 
V običajnih razmerah takšne vegetacijske razmere predstavljajo izrazito velik upor vodnemu toku in 
zaradi izredno visokih energijskih izgub praktično onemogočajo pretok. Iz prejšnjih projektov smo v 
procesu kalibracije pretokov dosegli za tovrstne razmere tudi koeficient hrapavosti ng = 0,2 ali celo 
višji. Prioritetni negradbeni no-regret ukrep tako predstavlja vzpostavitev pretočnih koridorjev v 
inundacijskem profilu z odstranitvijo vegetacije in vzpostavitvijo košenega profila.  
 
Variantno je poleg košenega profila možna tudi vzpostavitev dodatnih, umetnih mrtvic, kar pomeni 
povečanje mokrih habitatov. Tudi slednji morajo imeti ustrezen režim vzdrževanja. 
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1.4 Zaključek 
 
Na osnovi podanega pregleda alternativnih rešitev izboljšanja poplavne varnosti se kažeta kot 
najustreznejša ukrepa: 

• Izvedba povezovalnega nasipa med nasipom v Benici in Ledavo 
• Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin 

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 (izvedba zajčjega nasipa, protipoplavne vreče…). Z izboljšanim 
hidravličnim modelom v okviru druge faze hidravlične analize bo potrebno preveriti dejansko poplavno 
ogroženost urbanih območij in oceniti gospodarsko učinkovitost predlaganih »no regret« ukrepov. 
 


