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ZAKAJ PROJEKT?

 Težave s poplavljanjem - visoka poplavna 
ogroženost

 zastarela in slaba ureditev vodotokov za 
ohranjanje biodiverzitete (ruralno območje) 

 slaba izkoriščenost za rekreativne in estetske 
namene in ovira v prostorskem razvoju
(urbano območje) 
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MESTO LENDAVA PREPLETENO Z 
VODOTOKI

 Ekološka ustreznost?
 Urbanistična 

ustreznost?

 Kanalizirani
 Neurejeni
 Biodiverziteta slaba
 Neestetski
 Odmaknjeni od ljudi
 Prostorsko omejeni
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LEDAVA ALI ARDONAVSKI PREKOP?

Reka ali kanal?
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NASTANEK IDEJE O SODELOVANJU
IN PROJEKTU: 

Sodelujejo:
 Projektni partnerji: Eko-park Lendava, Občina 

Lendava, Nyudukövizig 
 “Podporni partnerji”: ARSO, Murska Sobota in 

RS, MOP, direktorat za okolje, območje MB

Vsebina: Celovito gospodarjenje z vodami
 od skupnega načrtovanja in spremljanja
 preko osveščanja javnosti
 vse do varovanja pred visokimi vodami. 
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VSEBINA PROJEKTA

1) Načrtovanje revitalizacije vodotokov in prostorski 
razvoj
(načrt revitalizacije Kobiljskega-Ivanjševskega potoka, načrt 
revitalizacije brežin Ledave s pritoki, načrt revitalizacije Drave 
pri Mali vasi);

2) Model za napovedovanje visokih voda na reki Muri
(izdelava digitalnih kart erozijske in poplavne nevarnosti in 
ogroženosti, vzpostavitev prognostičnega modela)

3) Konference in delavnice za izobraževanje in 
osveščanje javnosti
(prenos dobrih praks, vzpostavitev strokovnega sodelovanja služb 
na področju poplavne varnosti Slovenije in Madžarske, izvajanje 
konferenc za prenos dobrih praks, izobraževanje in osveščanje 
javnosti)
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VREDNOST PROJEKTA

EUR

Eko-park 468 908,53 
Nyudukövizig 355 903,44
Občina Lendava 85 800,00
SKUPAJ 910 611,97
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PREDVIDENE AKTIVNOSTI 
– SLO DEL PROJEKTA
 Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s 

pritoki
 Načrt revitalizacije Drave pri Mali vasi
 Izdelava kart erozijske nevarnosti in poplavne 

ogroženosti
 Študija naravnega stanja vodotokov in potenciala
 Izvajanje strokovnih konferenc za prenos dobrih 

praks
 Izobraževanje in osveščanje javnosti
 Vodenje projekta
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NAČRT REVITALIZACIJE IN 
UREDITVE BREŽIN LEDAVE S 
PRITOKI

 Javno naročilo objavljeno 25.2.2011
Odpiranje ponudb 5.4.2011
Dokončanje del 15.11.2011 9



NALOGE

 Izdelava geodetskega posnetka – za vsa območja

 Idejni projekt z variantami (IDP) s popisom del in 
predračunom – za vsa območja

 Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) – za območje B 
in C

 Projekt za izvedbo (PZI) – za območje C

Območje A – območje park Lendava v skladu z idejno zasnovo
Območje B – območje center za vode v skladu z idejno zasnovo
Območje C – območje vodotok Ledava

10





PODROBNEJŠA OPREDELITEV VSEBINE
Posnetek stanja
 Izdelava geodetskega posnetka terena.
 Hidrološka, ekološka, krajinska in funkcijska ocena 

stanja vodotokov. Prikaz habitatnih značilnosti na 
obravnavanem odseku Ledave in pritokov in 
kartiranje habitatov.

Projektna dokumentacija
 Izdelava idejnega projekta za območja A, B in C.
 Izdelava katastrskega elaborata.
 Izdelava projektne dokumentacije PGD (za območje B 

in C).
 Izdelava projektne dokumentacije PZI (območje C).
 Definirati aktivno in pasivno zaščito pred visoko vodo.
 Izdelava zbirne karte komunalnih vodov na 

katastrski situaciji.
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Vzorčna izvedba
 Opredelitev faznosti ukrepov za vzpostavitev vzorčne 

podobe vodotoka in ocena stroškov.
 Ukrepi za dvig višine vodnega nivoja ob nizkih 

pretokih in povečanje rečne dinamike.
 Hidrološka in hidravlična analiza pretočnih razmer v 

strugi Ledave za različne povratne dobe (2,5, 10 in 
100 let).

 Načrt vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ki je 
namenjeno preprečevanju škodljivega delovanja voda. 
Načrt in ocena stroškov potrebnih vzdrževalnih del. 
Usmeritve za rabo prostora v urbanem območju.

Center za vode
 Predlog potrebnih monitoringov za spremljanje 

hidromorfoloških  posegov v strugi in v vodnem 
prostoru.
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HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA IN KARTE 
POPLAVNE NEVARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE 
LENDAVA

Občina Lendava je močno poplavno ogrožena (Mura, Ledava, 
Kobiljski potok). To potrjuje tudi državna opozorilna karta 
poplavne nevarnosti.
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Opozorilna karta poplav občine Lendava, vir: ARSO



 Detajlni digitalni model reliefa (LIDAR DMR 
območja občine Lendava, detajl murskega nasipa 
pri Benici)
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Na podlagi izvedenih eno- in dvodimenzijskih modeliranj smo ugotovili da dejansko 
stanje poplavne nevarnosti močno odstopa od informacij na opozorilni karti 
poplav. Ledava in Kobiljski potok več ne predstavljata poplavne nevarnosti, vendar bi 
bilo potrebno sanirati lokalna znižanja nasipov.

Reka Mura predstavlja potencialni 
vir poplavne nevarnosti za 
pretoke s povratno dobo 100 let 
(Hotiza, Gaberje, Petišovci in 
Benica).

Pregledna karta razredov poplavne nevarnosti
- poplavna nevarnost reke Mure je izredno visoka 

in močno vpliva na ogroženost prebivalcev na tem 
območju.
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ŠTUDIJA NARAVNEGA STANJA 
VODOTOKOV IN POTENCIALA
Ukrepi:
 hidrološke meritve, kemijske, fizikalne in mikrobiološke 

preiskave vodotokov (Ledava, Kobiljski potok, Črnec, 
Kopica, Bukovnica, Železničarski jarek, Radmožanski 
kanal),

 popis populacije rib, rastlinja (habitat) v in ob vodotokih,

 popis obremenjevalcev in onesnaževalcev vodotokov 
(industrija, kmetijstvo, divja odlagališča odpadkov),

 opis zaraščenosti vodotokov,

 načrt spremljanja/monitoringa vodotokov,

 predlog razvojne možnosti vodotokov.
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DELAVNICE 
Revitalizacija vodotokov v urbanem 

okolju – težave in dobre prakse
Digitalne karte erozijske in poplavne 

nevarnosti in ogroženosti ter model 
prognoziranja visokih voda in varstvo 
pred poplavami

Geotermalni viri energije (razvoj, 
ekologija, izpusti v vodotoke)

 Zdrava pitna voda (varovanje vodnih virov, 
sodobno upravljanje z vodovodom)

Predstavitev načrta revitalizacije 
Ledave s pritoki 18



REALIZIRANE DELAVNICE

 Vodna pot od narave preko 
vodovoda in kanalizacije 
nazaj v naravo, DOŠ I 
Lendava, učenci dopolnilnega 
pouka pri biologiji, 2.3.2010

 Voda je res nekaj 
posebnega, Svetovni dan voda, 
DOŠ I Lendava, šestošolci in 
osmošolci, 22.3.2011

 2-dnevno mednarodno 
izobraževanje s simulacijskimi 
terenskimi vajami ravnanja v 
primeru poplavne ogroženosti in 
havarijskega stanja, junij 2010 
(HU partner) 19



HVALA!
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