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Številka: 355-1/2022 
Datum: 8. 3. 2022 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48 
 
1000 Ljubljana 
gp.mop@gov.si 
 
 
ZADEVA: PRIPOMBE NA OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠEVANJA POPLAVNE 
OGROŽENOSTI ZA OBDOBJE OD 2022 DO 2027 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na Osnutek Načrta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027. 
 
Pripombe smo prejeli s strani občin članic in jih po posamezni občini navajamo tudi v 
nadaljevanju: 
 
Občina Ravne na Koroškem 
Pripomba oz. predlog: 
2.2.1.3.1 OPVP Prevalje-Ravne na Koroškem, Stran 204 
V karti poplavne ogroženosti KPO pri Q100 in Q500 je napisana napačna opredelitev 
območja glede na njegovo pretežno dejavnost. 
 
Obrazložitev: 
Na obeh navedenih kartah je del območja v Dobji vasi, ki spada pod Poslovno cono 
Ravne III. faza, označen kot  pretežno stanovanjske površine namesto kot industrijske, 
trgovinske in transportne dejavnosti. Enako  velja za center mesta Ravne, kjer prav tako 
prevladujejo centralne dejavnosti in ne stanovanjske površine.   
 
Občina Šentjur 
Pripomba oz. predlog: 
Predlagamo dopolnitev besedila osnutka načrta z navedbo zaokroženega območja 
pomembnega vpliva poplav »Šentjur – porečje Voglajne s pritoki«; dopolnitev se izvede 
na naslednjih straneh osnutka: 

• tč. 1.3.2 (str. 21 – Savinja s pritoki) 
• tč. 2.1 (str. 32, 33) 
• tč. 2.1.7 (str. 134 – 152) 

• drugje po presoji pripravljavca načrta 
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Obrazložitev: 
Občina Šentjur v sodelovanju z RS MOP že vrsto let uspešno vodi projekte realizacije 
protipoplavnih ukrepov na širšem območju mesta Šentjur, ki leži na sotočju vodotokov 
Voglajne, Kozarice in Pešnice. Gre za poplavno izredno izpostavljeno območje vodotokov, 
ki so del porečja Savinje, zato je popolna navedba oz. izrecna vključitev območja 
Šentjurja poleg (sicer vključene, glej str. 357 in 412) taksativne navedbe načrtovanih 
ureditev nujna za zagotovitev ustreznih temeljev za prijavo na bodoče razpise 
predvidenih virov sredstev. Za namen realizacije sta sklenjena že tudi dva sporazuma, in 
sicer Sporazum št. 2550-17-441046 o sofinanciranju projekta »Protipoplavni ukrepi ob 
Voglajni s pritoki v Šentjurju – faze C, D, E, F in G« z dne 10. 5. 2017 s pripadajočima 
aneksoma z dne 2. 8. 2019 in 21. 10. 2020 ter Sporazum o skupni izvedbi investicije: 
Protipoplavni ukrepi Šentjur, faza D, E, F in G, št. 2555-22-730004 z dne 3. 3. 2022, kar 
še dodatno argumentira naše stališče glede nujnosti predlagane dopolnitve. 
 
Pripomba oz. predlog: 
Treba je vnesti popravke atributnih podatkov tabelarnega dela – tč. 7.2, str. 
357(porečje/občina/projekt/atributni podatki): 

• Savinja/Šentjur/faza C2 – DA/DA/DA/-/-/-/- 
• Savinja/Šentjur/faza D – DA/DA/DA/-/-/-/- 
• Savinja/Šentjur/faza E – DA/DA/DA/-/-/-/- 

• Savinja/Šentjur/faza F1 – DA/DA/DA/DA/DA/V TEKU/- 
• Savinja/Šentjur/faza F2 – DA/DA/DA/DA/V TEKU/-/- 

 
Obrazložitev: 
Potrebna je uskladitev informativnega pregleda protipoplavnih ukrepov z dejanskim 
stanjem. 
 
Pripomba oz. predlog: 
Treba je vnesti popravke atributnih podatkov tabelarnega dela – tč. 12.21, str. 412 
(porečje/projekt/atributni podatki): 

• Savinja/faza C2 - DA/DA/DA/-/-/-/- 
• Savinja/faza D – DA/DA/DA/-/-/-/- 
• Savinja/faza E – DA/DA/DA/-/-/-/- 
• Savinja/faza F1 – DA/DA/DA/DA/DA/V TEKU/- 
• Savinja/faza F2 – DA/DA/DA/DA/V TEKU/-/- 
• Savinja/faza G – DA/DA/DA/-/-/-/- 

 
Obrazložitev: 
Potrebna je uskladitev informativnega pregleda razvoja gradbenih protipoplavnih ukrepov 
iz NZPO 2017-2021 z dejanskim stanjem. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

Občina Središče ob Dravi 
Pripomba oz. predlog: 
Predlagamo vključitev območja občine Središče ob Dravi, ogroženih naselij ki ležijo ob 
reki Dravi in sicer Obrež, Grabe in Središče ob Dravi. 
 
Obrazložitev: 
Na območju občine Središče ob Dravi so se v zadnjih letih kar nekajkrat srečali z velikim 
poplavami in skoraj vsakoletnim razlivanjem reke Drave. Uničeno je bilo veliko lokalnih 
cest in povzročena škoda na drugi infrastrukturi. Ob vseh večjih razlivanjih Drave je bilo 
poplavljenih tudi nekaj stanovanjskih hiš in drugih objektov. Prav tako nastane velika 
škoda na kmetijskih površinah. 
 
Veliko škode je bilo povzročene v letu 2012 in 2019. Leta 2012 je bilo na cestah in poteh 
škode za 250.846,10 €. Poplavljeni so bili tudi 3 stanovanjski objekti. Škode na 
kmetijskih zemljiščih pa je bilo za 1.500.000,00 €. 
 
V letu 2019 pa so poplave prizadele predvsem kmetijske površine in poti ter dovozne 
ceste, katere je bilo potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. Skupaj je bilo ocenjene škode 
za 284.600,09 €. 
 
Občina Razkrižje 
Pripomba oz. predlog: 
Zavarovanje in sanacija brežin reke Ščavnice dolvodno od lesenega mostu na Razkrižju (v 
bližini je parc. št. 509 k.o. Razkrižje) do sotočja z reko Muro zaradi erozije brežin. 
 
Obrazložitev: 
V Občini Razkrižje je dolžina reke Ščavnice 4,6 km. Leta 2018 je potekalo obsežnejše 
čiščenje dna reke Ščavnice od točke, kjer reka Ščavnica vstopi na katastrsko območje 
Občine Razkrižje, do betonskega mosta na Razkrižju (pri parc. št. 723/1 k.o. Razkrižje), 
nato še do lesene brvi pri Ivanovem izviru (pri parc. št. 509 k.o. Razkrižje). 
 
(Dela so se najprej začela gorvodno od mostu čez Ščavnico na Veščici, na neposeljenem 
delu. V drugi fazi pa je bil urejen še poseljeni deli Razkrižja in Veščice, tam kjer so se 
dela končala leta 2014, nekoliko nad Slomškovim mlinom, skozi del Razkrižje in Veščico. 
 
Potreba po čiščenju struge se izkazuje od lesene brvi za pešce pri Ivanovem izviru pri 
parc. št. 509 k.o. Razkrižje do sotočja rek Ščavnice in Mure, v dolžini 1700 metrov, prav 
tako je nihanje vodostaja povzročilo veliko škode erozij brežine, še posebej proti območju 
sotočja, na desni strani dolvodno.   
 
Erozije brežine ter pomanjkanje nasipov ogroža tudi pešpot Naravne in kulturne 
dediščine Razkriški kot. 

https://www.prlekija-on.net/lokalno/8503/na-obmocju-obcine-razkrizje-utrjevali-nasip-reke-scavnice.html
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Pripomba oz. predlog: 
Ureditev oz. dvig regionalne ceste R3-736/1322 izven naselja Razkrižje, ker ob večjih 
poplavah voda poplavi vozišče in je zato cesta za nekaj dni za ves promet zaprta. Na tem 
območju se bo v prihodnje gradil plinovod, ki bo prečkal omenjeno regionalno ceste, prav 
tako pa je plan v prihodnjih letih graditi nove visokovodne nasipe preko te regionalne 
ceste zaradi varovanje hiš pred velikimi poplavami reke Mure. 
 
Obrazložitev: 
Na občini opozarjajo na težave poplavnega območja  regionalne ceste, ki je ob večjih 
poplavah popolnoma poplavljena na dveh predelih, zato je takrat popolna zapora ceste 
za ves promet na območju regionalne ceste R3-734/1322  izven naselja Razkrižje do 
mostu na Muri. (izven poplavljenega območje je vmesni most nad starim rokavom reke 
Mure oz. mrtvice ). 
 
Predlaga se, da se uskladijo investicije gradnje plinovoda in visokovodnih poplavnih 
nasipov skupaj z izboljšanjem nivoja regionalne ceste zaradi večkratnih poplav. Ob teh 
planih pa je potreba, da se uredijo tudi varne kolesarke površine. 
 
Pripomba oz. predlog: 
Dodatni dvig nasipa/brežine na delno poseljenem delu  brežin z nekaj hišami dolvodno 
levo in desno ter neposeljenem delu reke Ščavnice zaradi dolgoročnega plana urejanja 
kolesarskih površin na ali ob nasipu oz. ob regionalni cesti št. R1-231/1323, dolvodno na 
levi strani nasipa.  
 
Prav tako je na tem območju vzporedno s strugo reke Ščavnice potek javne poti 724931 
- Veščica, ki se bo urejala (asfaltirala)  na podlagi Zakona o ureditvi določenih vprašanj 
zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med 
Vlado RS in Vlado RH (ZUVRAS), zato bi tudi zaradi tega bilo potrebno, se nasip na desni 
strani dolvodno nadviša. 
 
Obrazložitev: 
Od katastrske meje, kjer teče reka Ščavnica na območju Občine Razkrižje, predlagamo 
dodatno zaščito poseljenega dela naselja Veščica na levi in desni strani ter zaščito 
kmetijskih površin med regionalno cesto R1-231/1323 in reko Ščavnico, ter poudarek 
predvsem na tem, ker bi na tem območju želeli občina Ljutomer in Razkrižje vzpostaviti 
novo kolesarsko površino. Trend po Sloveniji, v okviru Direkcije RS za infrastrukturo je, 
da se za kolesarske površine uporabljajo nasipi brežin rek, ki bi pa jih v našem primeru 
bilo potrebno nadvišati s primerno široko krono nasipa. Tako je predlog  variante tudi na 
Območju Občine Razkrižje, v kolikor kolesarske površine ne bi uspelo urediti neposredno 
ob regionalni cesti.  
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Brežine oz. nasipe bi bilo potrebno nadvišati tudi že zaradi stanovanjskih hiš, ki so 
neposredno ob reki Ščavnici. 
 
Pripomba oz. predlog: 
Dvig nasipa/brežine v gosteje poseljenem delu Veščice, od betonskega mostu na Veščici 
(pri parc. št. 694/1 k.o. 275 Veščica) do Slomškovega mlina pri parc. št. 526/1. k.o. 276 
Razkrižje. 
 
Obrazložitev: 
Ob večjih poplavah so potencialno v nevarnosti občani in njihovo premoženje ob 
neposredni brežini reke Ščavnice. To je zelo pomembno ob pojavu povratnih voda, ko je 
gladina reke Mure tako visoka, da se reka Ščavnica ne more stekati v Muro in prične 
nastajali povratni tok ter višanje gladine Reke Ščavnice.  Ob čiščenju struge ni bilo dovolj 
materiala, da bi brežino oz. nasip dvignili. 
 
Pripomba oz. predlog: 
Nadvišanje nasipa/ brežine reke Ščavnice na Razkrižju od betonskega mostu pri parc. 
723/1 k.o. 276 Razkrižje do Ivanovega izvira oz. do parc. št. 509 k.o. Razkrižje po desni 
strani dolvodno v dolžini cca 250 metrov, ter po levi strani dolvodno cca 650 metrov. 
 
Obrazložitev: 
Predel vasi Razkrižje od betonskega mostu na Razkrižju je poplavno ogrožajoč za 
tamkajšnje prebivalce ter za razvojne načrte Občine Razkrižje, zaradi česar je propadlo 
že kar nekaj projektov v Centru Zavirje. Za splošno varnost je nujno potrebno nadvišanje 
nasipov oziroma brežin. 
 
Sestavni del tega dopisa sta tudi dve prilogi, in sicer grafični prikaz pripomb Občine 
Razkrižje in pripombe, katere smo prejeli s strani Mestne občine Ljubljana. 
 
Verjamemo, da boste predlogom občin prisluhnili in jih ustrezno umestili v Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti. 
 

Lepo pozdravljeni, 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
Priloge: 

1. Grafični prikaz pripomb Občine Razkrižje 
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2. Pripombe Mestne občine Ljubljana na Osnutek Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti. 
 

 


