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1. UVOD
V območju ob reki Dravi se srečujejo številni interesi. Še najbolj je na območje v preteklosti vplival
interes izrabe hidropotenciala reke Drave za proizvodnjo hidoenergije. Nekoč naravni značaj reke
Drave se je z izgradnjo 8 hidroelektrarn med leti 1918 in 1978 bistveno spremenil. Posledično so se
spremenile tudi hidrološke razmere in morfološke lastnosti reke Drave. Spremenjene hidrološke
razmere, raba prostora v poplavni ravnici reke in redna pojavnost visokovodnih dogodkov izkazuje
stalno potrebo po zagotavljanju poplavne varnosti.
Reka Drava je navkljub spremenjenim hidrološkim in morfološkim razmeram zaradi izgradnje verige
hidroelektrarn, ohranila veliko biotsko pestrost in številne vrednostne lastnosti. Območje je tako
predmet ohranjanja biotske pestrosti in varstva naravnih vrednot.
Rabo prostora in izvajanje sektorskih ukrepov (npr. urejanje voda, zagotavljanja poplavne varnosti,
varstva narave, idr.) urejata nacionalna in evropska zakonodaja. Zaradi številnih interesov deležnikov v
prostoru, potrebe po izvajanju nacionalne in evropske zakonodaje ter izvajanja sektorskih ukrepov, je
v izogib neskladjem in zapletom potrebno usklajeno načrtovanje rabe prostora in sektorskih ukrepov v
prostoru. Orodje za zagotavljanje usklajenega upravljanja je prav program trajnostnega upravljanja
reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi na podlagi usklajenih ukrepov za zagotavljanje
poplavne varnosti in dobrega ekološkega stanja habitatov in vrst Natura 2000.
Na reki Dravi je v preteklosti potekalo večje število aktivnosti z namenom izboljšanja medsektorskega
upravljanja s prostorom. V sklopu teh aktivnosti so bili večinoma obravnavani tudi cilji zagotavljanja
poplavne varnosti, varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Kot ključne aktivnosti
velja omeniti sprotna usklajevanja vodarske in naravovarstvene stroke v sklopu izvajanja investicijskih
in vzdrževalnih del na reki Dravi ter projektne aktivnosti. Projekti so bili večinoma strokovne narave in
žal niso uspeli v polnosti doseči konsenza med sektorskimi politikami in deležniki v prostoru. Vsekakor
pa predstavljajo pomemben korak k dosegi tega cilja. Primer tovrstnega projekta je bil projekt
Trajnostno upravljanje območja reke Drave (TrUD). Namen projekta je bila zagotovitev dolgoročne
ohranitve stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave ter zvišanje stopnje
informiranosti, osveščenosti in pripravljenosti vseh deležnikov za doseganje usklajenega in
trajnostnega razvoja območja. Glavni produkt je bil osnutek integralnega načrta upravljanja območja
reke Drave, ki pa nikoli ni v celoti zaživel. Celoviti pristop k izboljšavi medsektorskega upravljanja na
obravnavanem območju je imel projekt SEE River. Razvojni koncept rečnega koridorja, kot glavni
produkt sodelovanja deležnikov na pilotnem območju med Mariborom in Zavrčem, je dosegel splošni,
regionalni koncept varstva in razvoja rečnega koridorja. Razvojni koncept rečnega koridorja je
strokovna podlaga za regionalni prostorski načrt in vsebuje splošne usmeritve za nadaljnje
podrobnejše načrtovanje rabe prostora, tudi z namenom zagotavljanja poplavne varnosti in ohranjanja
biotske raznovrstnosti. Razvojni koncept rečnega koridorja je splošne narave in predstavlja podlago za
konkretizacijo in udejanjenje predlaganih rešitev za celovito medsektorsko upravljanje obravnavanega
območja.
Korak v smeri konkretizacije so prav aktivnosti znotraj projekta z naslovom »Obnova rečnega
ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, ki se izvajajo na območju
reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi. Ena izmed akcij projekta je bila izdelava podrobnih
usmeritev in ukrepov za trajnostno upravljanje reke Drave.
Aktivnost je poteka s ciljem priprave usmeritev za trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo
hkrati zmanjševal poplavno ogroženost in zagotavljal doseganje ciljev območja Natura 2000. Priprava
programa ukrepov se tematsko osredotočala na urejanje voda, zagotavljanje poplavne varnosti in
zagotavljanje ohranjanja biotske pestrosti.

2.

CILJ IN NAMENI PROGRAMA UKREPOV

Aktivnost je potekala v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami s področja upravljanja voda, varstva
narave, kmetijstva in gozdarstva z lokalne, regionalne in nacionalne ravni.
Namen naloge je bil prispevek k doseganju ciljev vodne, habitatne, ptičje in poplavne direktive oz.:
 Priprava usmeritev za trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zmanjševal
poplavno ogroženosti, zagotavljal varstvo pred škodljivim delovanjem voda, izboljšal
hidromorfološko stanja voda in zagotavljal doseganje ciljev območja Natura 2000.
 Izboljšati sodelovanje med ključnimi deležniki vzdolž nižinske Drave.
LIVEDRAVA – Smernice za trajnostno upravljanje reke Drave
PRILOGA I
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Končni rezultat projekta ja medsektorsko usklajen z deležniki podprt program ukrepov za trajnostno
upravljanje reke Drave (v nadaljevanju program ukrepov).
Program ukrepov upošteva veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo ter glede na tematsko
področje upravljanja voda, zagotavljanja poplavne varnosti in ohranjanja biotske pestrosti išče
sinergije med ukrepi.

V programu ukrepov so za namene zagotavljanja ciljev posebnega varstvenega območja Drava bili
upoštevani podrobnejši varstveni cilji za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Posebnega
ohranitvenega območja Drava in kvalifikacijske vrste Posebnega območja varstva Drava, ki so podani v
Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).
S področja vodnogospodarskih ciljev program ukrepov naslavlja predvsem varstvo pred škodljivim
delovanjem voda, upravljanje voda ter deloma tudi rabo vode.

Usmeritve za trajnostno upravljanje Drave so namenjene kot strokovna podlaga za Načrt upravljanja
voda (NUV II) za obdobje 2015 do 2021. 60. člen Zakona o vodah omogoča, da se lahko Načrti
upravljanja voda dopolnijo s podrobnejšimi programi in načrti upravljanja voda za porečje, povodje ali
njegov del, za posamezne tipe voda ali za posamezna vprašanja upravljanja voda. Usmeritve in ukrepi,
ki so bili pripravljeni in sektorsko usklajeni tekom trajanja projekta LIVEDRAVA predstavljajo strokovno
podlago za pripravo načrta upravljanja voda med Mariborom in Središčem ob Dravi, strokovno podlago
za izvajanje VG ukrepov na Dravi ter podlago za pridobivanje nacionalnih in evropskih sredstev v
finančnem obdobju 2014-2020. Gre torej za celovit, dolgoročen ter s študijami podprt način
načrtovanja, ki zmanjšuje neskladja pri izvajanju sektorskih ukrepov.
LIVEDRAVA – Smernice za trajnostno upravljanje reke Drave
PRILOGA I
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Na podlagi dobljenih rezultatov ocenjujemo pristop k nalogi tudi kot primer dobre prakse za izdelavo
načrtov upravljanja voda.

3.

PROCES PRIPRAVE PROGRAMA UKREPOV

Naloga se je začela z izdelavo seznama nosilcev sektorskega upravljanja in analizo njihovih pristojnosti
ter iskanje ostalih deležnikov v prostoru. Sledil je pregled zakonodaje ter opredelitev in analiza stanja
območja.
Po pregledu stanja in analizi prostora se je začel poln proces aktivnosti opredeljevanja območij s
posledicami škodljivega delovanja voda in opredeljevanja območij s potencialom za izvedbo ukrepov, ki
bi izboljšali stanje Natura 2000 kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. V proces je bilo vključeno tudi
opredeljevanje in usklajevanje ukrepov, ki bi zagotavljali varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
zmanjševali poplavno ogroženost in zagotavljali doseganje ciljev območja Natura 2000.
Začetek tega procesa je predstavljala pridobitev programov aktualnih ukrepov treh ključnih deležnikov
obravnavanega območja Drave: program ukrepov ARSO, program ukrepov Drava VGP Ptuj d.d. in
program ukrepov DEM d.o.o.
Sledila je faza združevanja, dopolnjevanja in usklajevanja programov ob vključitvi četrtega ključnega
deležnika ZRSVN ter konkretizaciji ukrepov iz Operativnega programa upravljanja za območja Natura
2000 v Sloveniji 2014-2020. Ustreznost in potrebnost določenih ukrepov je bila preverjena tudi s
hidravličnega vidika
Z namenom vključevanja deležnikov so bili izvedeni številni individualni usklajevalni sestanki in
delavnice ter ena skupna delavnica. V proces priprave ukrepov so bili vključeni tudi predstavniki
sektorskih strokovnih inštitucij (ZGS, KGZ, ZZRS), lokalnih skupnosti regionalnih razvojnih agencij in
ostalih ključnih deležnikov na območju reke Drave.
Na podlagi pridobljenih podatkov oz. po zaključku usklajevanja je nastal program prostorsko
umeščenih ukrepov z navedbo cilja, ki ga ukrep zasleduje, nosilcem ukrepa, virom financiranja ter
ocenjenimi stroški.

LIVEDRAVA – Smernice za trajnostno upravljanje reke Drave
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4.

IZHODIŠČA ZA FINANČNO VREDNOTENJE UKREPOV

Izhodišče za finančno vrednotenje ukrepov predstavljajo:
 metodologija ocenjevanja stroškov ukrepov, ki je za tovrstne ukrepe uporabljena v osnutku
NUV II (november 2015),
 Stroški FTE (Full-time equivalent) - po vzoru ocenjevanja stroškov iz NUV II za primere kjer
vrsta ukrepa vključuje izdelavo določenih strokovnih podlag (npr. za ukrep DDU37), smo
zaradi neopredeljenosti vrste posega, za opredelitev ocene stroškov izdelave projektne
dokumentacije kot izhodišče vzeli uporabljeno veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za
leto 2015 (vezano na Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije, Uradni list RS, št.
103/2011, 56/2012 in 15/14) Uporabljena je bila cena - 46.699,00 € ki predstavlja večina
zaposlitev v primeru, ko se program odvija v kabinetu.
 v projektni dokumentaciji opredeljena vrednost izvedbe ukrepa oz. primerljivega posega,
 ocenjena vrednost ukrepa na podlagi izkušenj ob izvedbi primerljivih ukrepov v praksi.
STROŠKI IZVEDBE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJIH,
KJER JE TO POTREBNO
Stroške izvedbe protipoplavnih ukrepov je brez izdelane (vsaj določenega dela) projektne
dokumentacije nemogoče opredeliti, saj se cene bistveno razlikujejo glede na vrsto protipoplavnega
ukrepa (nasipi, zidovi, individualni ukrepi,…), glede na obseg območja, ki ga je potrebno varovat pred
poplavami, glede na dodatne omilitvene ukrepe (npr. zaradi nadomeščanja retenzijskih površin) ipd..
Zato se je pri večini predlaganih protipoplavnih ukrepov po oceni stroška FTE ocenil le strošek izdelave
strokovnih podlag, ki vključuje tudi opredelitev izhodiščnega stanja, pripravo projektne naloge in
izdelavo projektne dokumentacije.
Za območje Malečnika je izvedena idejna zasnova »Izboljšanje poplavne varnosti v Malečniku« (VGB.
Maribor, št. 3598/15, avgust 2015). S strani projektanta znaša ocenjena vrednost protipoplavnih
ukrepov 402.817€. K temu strošku se je dodalo še 5% od celotne vrednosti investicije za izdelavo
preostale projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID). Ta odstotek je uporabljen po vzoru
ocenjevanja stroškov izdelave projektne dokumentacije iz NUV II oz. na podlagi "Meril za vrednotenje
inženirskih storitev", IZS, marec 2012.
STROŠKI IZVEDBE PREHODOV ZA ŽIVE ORGANIZME
Na podlagi priloge »10.9 – Program ukrepov NUV II - Seznam ukrepov« iz Osnutka Načrta upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/#c18222) so se izvedbe
prehodov za žive organizme uvrstile med tehnične ukrepe DUDDS9 - Izvedba ukrepov za
vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme.
Metodologijo za finančno vrednotenje izvedbe prehodov ob jezovnih zgradbah povzemamo po
metodologiji, ki je za tovrstne ukrepe uporabljena v NUV II:
»Za izvedbo vzpostavitve prehodnosti za vodne organizme je bila uporabljena cena izvedbe ribje steze
na HE Blanca, kjer je strošek znašal okoli 1.000.000,00 €. V ceno je vključena tudi izdelava projektne
dokumentacije, ki predstavlja 8 % vrednosti investicije. Ta odstotek je uporabljen na podlagi "Meril za
vrednotenje inženirskih storitev", IZS, marec 2012. Med stroški so bili upoštevani tudi stroški
vzdrževanja, ki znašajo 2 % vrednosti investicije. Ta odstotek je bil uporabljen na podlagi "Zagotovitev
popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira (3ED) – 2. del, Poročilo o
oceni stroškov upravljanja voda", IzVRS, november 2013.«
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Finančno vrednotenje za prehod preko jezu v Markovcih - ribjo stezo ob južnem robu Ptujskega jezera
temelji na podatkih iz projektne dokumentacije »Umestitev ribje steze na območju jezu Markovci«,
IDZ, (VGB Maribor, št. proj. 3336/12, feb. 2012). Na podlagi projektantskega predračuna znaša
vzpostavitev ribje steze 2.670.000€. Ostala projektna dokumentacija je že v izdelavi, zato ni vključena
v oceno bodočega stroška izvedbe.
Zgoraj navedena metodologija je primerljiva za prehode za vodne organizme, ki se izvajajo ob
jezovnih zgradbah. Za manjše prehode za žive organizme med pritoki reke Drave in Drave se je za
finančno vrednotenje uporabil podatek iz projektne dokumentacije za izvedbo primerljivega posega in
sicer izlivni del Mlinskega potoka, ki je bil načrtovan in izveden v okviru vodnogospodarskih ureditev
Drave na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka. Strošek izvedbe izlivnega dela s hrapavo drčo je znašal
14.599,00€. K temu strošku se je dodal še strošek (8 % vrednosti investicije) izdelave potrebne
projektne dokumentacije, po vzoru ocenjevanja stroškov izdelave projektne dokumentacije iz NUV II
oz. na podlagi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev", IZS, marec 2012.

Na podlagi priloge »10.9 – Program ukrepov NUV II - Seznam ukrepov« iz Osnutka Načrta upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/#c18222)
so
se
v
nadaljevanju navedeni ukrepi uvrstili med tehnične ukrepe DUDDS5.2 - Izvedba ukrepov za
zmanjšanje negativnega vpliva regulacij in drugih ureditev vodotokov, zadrževalnikov,
jezer in obalnega morja na stanje voda.
STROŠEK VZPOSTAVITVE ROKAVA / MRTVICE / PREUSMERITEV ODSEKOV STRUGE /
ZATOK
Osnovo za opredelitev stroškov izvedbe novih rečnih rokavov in mrtvic predstavlja podatek o
vrednostih že izvedenega primerljivega posega. S strani koncesionarja izvajanja vodnogospodarske
javne službe na porečju Drave (Drava VGP Ptuj d.o.o.) je bila posredovana informacija o strošku
izvedbe jeseni 2015 izvedenega dela I. faze prekopa z gozdom poraščenega terena na desnem bregu
Drave v bližini naselja Trčova. Prekop zaenkrat le pri srednjih visokih vodah funkcionira kot rečni rokav.
Dosedanji strošek vzpostavitve prekopa na območju Trčove, ki vključuje ureditev transportne poti
preko reke, posek drevja, izvedbo izkopa (32.137m3), transport materiala idr., je znašal 510.000 €
(cca 16,00 €/m3). Končanih je cca. 70 % del.
Pri opredeljevanju končne ocene stroškov smo na podlagi grafike grobo ocenjen obseg del (površina
posega (m2) x globina posega (m) = izkop (m3)) najprej zmanjšali za 30% (pri rokavu Struga, rokavu
Šturmovec za 80% in rokavu Okršič za 50%) in ob izkušnjah, da izvedbe tovrstnih del v okviru EU
projektov oz. preko javnih naročil dosegajo do 30% nižje vrednosti, vrednost znižali še za 30 %. Pri
opredeljevanju obsega del je vključen že strošek izvedbe projektne dokumentacije.
Pri finančnem vrednotenju teh ukrepov ni vključen odkup zemljišč, saj so vsi predvideni tovrstni ukrepi
locirani na zemljiščih v lasti RS in odkupi niso potrebni.
STROŠEK SANACIJE OBSTOJEČIH ZAVAROVANJ Z REVITALIZACIJO GRAJENIH STRUKTUR
Pri opredeljevanju stroška za izvedbo sanacije obstoječih zavarovanj z revitalizacijo grajenih struktur
smo upoštevali trudi metodologijo za finančno vrednotenje sonaravne ureditve vodotoka, ki je za
tovrstne ukrepe uporabljena v NUV II:
»Za izvedbo ukrepa sonaravna ureditev vodotoka, zadrževalnika, jezera ali obalnega morja je bila
pripravljena analiza cene, kjer so bili za osnovo izbrani "Standardizirani opisi del in normativi za
vodnogospodarska dela", Maribor, februar 1989. Cena je sestavljena iz odkupa zemljišč v varovalnem
pasu, rušenja obstoječega zavarovanja, odvoza in deponiranja odvečne zemljine in ruševin ter
zavarovanje z vrbovimi popleti. Za izhodiščne cene so bile uporabljene veljavne cene strojnih storitev
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in stroški dela za vodnogospodarska dela, ki jih predpiše minister pristojen za okolje. Cena znaša
793,30 €/m'. V ceno je vključena tudi izdelava projektne dokumentacije, ki predstavlja 8 % vrednosti
investicije. Ta odstotek je uporabljen na podlagi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev", IZS, marec
2012. Med stroški so bili upoštevani tudi stroški vzdrževanja, ki znašajo 2 % vrednosti investicije. Ta
odstotek je bil uporabljen na podlagi "Zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov
vode kot naravnega vira (3ED) – 2. del, Poročilo o oceni stroškov upravljanja voda", IzVRS, november
2013.«
STROŠEK IZVEDBE OBREŽNEGA ZAVAROVANJA
Osnovo za opredelitev stroškov izvedbe premika obstoječih zavarovanj rečnih brežin v zaledje
predstavlja podatek o vrednostih v okviru LIVEDRAVA projekta (LIFE11 NAT/SI/882) že izvedenega
primerljivega posega na levem bregu Drave pri Vurberku – Zumrova jama. Na podlagi projektantskega
predračuna iz PZI dokumentacije (»Odstranitev zavarovanja na levem bregu Drave pri Vurberku –
Zumrova jama - PZI, VGB Maribor d.o.o., št. proj. 3436/13, junij 2014) znaša m3 prestavitve
zavarovanja v zaledje 351,00€
K temu strošku je dodan še strošek potrebne projektne dokumentacije (8% od vrednosti investicije).
Ta odstotek je uporabljen po vzoru ocenjevanja stroškov izdelave projektne dokumentacije iz NUV II
oz. na podlagi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev", IZS, marec 2012.
Pri finančnem vrednotenju teh ukrepov ni vključen odkup zemljišč, saj so vsi predvideni tovrstni ukrepi
locirani na zemljiščih v lasti RS in odkupi niso potrebni.
Osnovo za opredeljevanje stroška dokončanja zavarovanja (stabilizacije) brežine v gramoznici Duplek
predstavlja s strani koncesionarja izvajanja vodnogospodarske javne službe na porečju Drave VGP
Drava Ptuj d.o.o posredovan podatek o ceni že izvedene sanacije. Izvedenih je 25% potrebnih del,
izvedba je stala 96.666,00 €. K temu strošku je dodan še strošek potrebne projektne dokumentacije
(8% od vrednosti investicije). Ta odstotek je uporabljen po vzoru ocenjevanja stroškov izdelave
projektne dokumentacije iz NUV II oz. na podlagi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev", IZS,
marec 2012. V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne dokumentacije.
Za sanacijo zavarovanj brežin na območju Vičave pri Ptuju, je bil s strani koncesionarja izvajanja
vodnogospodarske javne službe na porečju Drave VGP Drava Ptuj d.o.o. izdelan projektantski
predračun. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 1.131.784,00 €. V ceno stroška je zajeta že izdelava
projektne dokumentacije.
Osnovo za opredeljevanje stroška izvedbe vkopanega zavarovanja pri Mali vasi izvedbe na levem
bregu je povzeta po PZI projektu »Načrt revitalizaciji pri Mali vasi« (VGB. Maribro d.o.o., št. proj.
3309/11, julij 2011, financirano financiranega Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SIHU 2007-2013). V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne dokumentacije.
STROŠEK ODSTRANITVE OBREŽNIH ZAVAROVANJ
Osnovo za opredelitev stroškov odstranitev obstoječih zavarovanj rečnih brežin predstavlja podatek o
vrednostih v okviru LIVEDRAVA projekta (LIFE11 NAT/SI/882) že izvedenega primerljivega posega na
levem bregu Drave pri Vurberku – Zumrova jama. V okviru projekta se je obstoječe zavarovanje
porušilo, material (kamnomet) se ni odvažal ne deponijo. Na podlagi projektantskega predračuna iz
PZI dokumentacije (»Odstranitev zavarovanja na levem bregu Drave pri Vurberku – Zumrova jama PZI, VGB Maribor d.o.o., št. proj. 3436/13, junij 2014) znaša m3 odstranitve (porušitve) obrežnega
zavarovanja približno 3,5€. V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne dokumentacije.
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STROŠEK IZVEDBE JEZBICE
Osnovo za opredelitev stroškov izvedbe jezbic predstavlja podatek o vrednostih že izvedenega
primerljivega posega na območju Starš. Po podatkih koncesionarja izvajanja vodnogospodarske javne
službe na porečju Drave Drava VGP Ptuj d.o.o. je skupna vrednost izvedbe jezbic znašala 162.735€,
torej je cena na tekoči meter 3.475€. V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne dokumentacije.
STROŠEK VZPOSTAVITVE STEN ZA VODOMCA
Osnovo za opredelitev stroškov vzpostavitve sten za vodomca predstavlja podatek iz projektne
dokumentacije za izvedbo primerljivega posega: »Načrt revitalizacije Drave pri Mali vasi – sklop 2«,
PZI, (VGB Maribor d.o.o., št. proj. 3309/11, januar 2012), s katero je predvidena vzpostavitev treh
sten za vodomce. Na podlagi projektantskega predračuna znaša vzpostavitev enega tekočega metra
stene za vodomca 612,00€. V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne dokumentacije.
STROŠKI EKOLOŠKE SANACIJE PTUJSKEGA JEZERA
Osnovo za opredelitev stroškov izvedbe ekološke sanacije predstavlja že izdelana študija o ekološki
sanaciji Ptujskega jezera na podlagi katere je bilo v okviru naloge Oblikovanje izhodišč za trajnostno
upravljanje reke Drave iz vidika vplivov verige HE na naravno okolje« (E-Zavod, VGB Maribor, Univerza
v Mariboru, Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, december 2012, naročnik DEM
d.o.o.) opredeljen tudi strošek izvedbe. V zgoraj navedeni nalogi cena ekološke sanacije obrežja
Ptujskega jezera z vsemi predvidenimi dodatnimi ukrepi znaša 8.000.000 €. Na podlagi izkušnjah, da
izvedbe tovrstnih del v okviru EU projektov oz. preko javnih naročil dosegajo do 30% nižje vrednosti,
je opredeljen strošek izvedbe nižji za 30 %. V ceno stroška je zajeta že izdelava projektne
dokumentacije.
STROŠKI ODKUPA ZEMLJIŠČ
Cena za odkup zemljišč izhaja iz Letnega poročila o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2014, GURS,
marec 2015 in znaša 1,5 €/m2. Ta metoda ocenjevanja stroškov je uporabljen po vzoru izhodiščne
cene nakupa kmetijskih zemljišč iz NUV II.
STROŠKI VZDRŽEVANJA PRODIŠČ
Osnovo za opredelitev stroškov vzdrževanje prodišč predstavlja podatek o stroških že izvedenih
vzdrževalnih delih na prodiščih s strani koncesionarja izvajanja vodnogospodarske javne službe Drava
VGP Ptuj d.o.o.. Letni strošek teh del na celotnem odseku od Maribora do Zavrča znaša 400.000,00€.
Pri finančnem vrednotenju se je upoštevalo, da se NUV pripravlja za obdobje 6 let. Tako znaša skupni
strošek vzdrževanja prodišč v tem časovnem obdobju na celotnem odseku 2.400.000,00 €. Ker je
obravnavan odsek Maribor-Zavrč razdeljen na štiri pododseke, kjer so prisotna prodišča, smo skupni
znesek razdelili na štiri enake dele. Tako je znesek za posamezen pododsek za 6-letno obdobje
600.000€.
K temu strošku je dodan še strošek potrebne projektne dokumentacije (8% od vrednosti investicije).
Ta odstotek je uporabljen po vzoru ocenjevanja stroškov izdelave projektne dokumentacije iz NUV II
oz. na podlagi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev", IZS, marec 2012.
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Vodno telo/
Odsek:
Cilj:
Vrsta ukrepa

Opis:

Ciljno stanje:

Št.

1

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
jez Melje, Malečnik, Celestrina in Zrkovci.
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
Izboljšanje ekološkega stanja voda, Zagotavljanje prehodnosti za vodne organizme.

Izvedba protipoplavnih nasipov in zidov za varovanje obstoječe pozidave v naselju Malečnik,
Ukrepi za
Celestrina
in Zrkovci pred visokimi vodami Drave ranga Q100. Za posamezne ogrožene objekte,
zagotavljanje
protipoplavne ki se ne varujejo z nasipom ali zidom se predvidijo WHS zapore. Vzdrževanje struge Drave.
varnosti
Izvedba prehoda za vodne organizme na jezu Melje.
Ukrepi za
vzpostavitev
prehodnosti za
vodne
organizme
Na poplavnem območju Drave se v naselju Malečnik in Zrkovci nahaja več objektov, ki so ogroženi zaradi visokih
vod Drave. V strugi se vzdržujejo gola prodišča na koti, ki ne poslabšuje poplavnih razmer. V Malečniku in
Celestrini je načrtovan visokovodni nasip oz. zid. Objekti na robu poplavnega območja v Zrkovcih se varujejo prav
tako z nasipom oz. zidom, ostali pa z WHS zaporami.
Jez v Melju preprečuje migracijo vodnih organizmov, zato je predvidena izvedba prehoda za vodne organizme.
Poplavna varnost obstoječih objektov pred visokimi vodami Drave v naseljih Malečnik, Celestrina in Zrkovci in
zagotavljanje prehodnosti za vodne organizme na odseku Maribor – Ptuj.

Opombe: Predlagani protipoplavni ukrepi so povzeti po IZ »Izboljšanje poplavne Ukrep
varnosti v Malečniku« (VGB Maribor d.o.o, št. 3598/15, avgust 2015,
naročnik MOP).
Vir financiranja
Projektna dokumentacija, ki obravnava ureditev prehoda za vodne
organizme preko jezu v Melju je v izdelavi, leta 2016 bo izdelana faza IDZ
(naročnik DEM d.o.o.).

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni stroški
(€)

Protipoplavni Prehodnost
ukrepi
za vod.org.
prorač.
sredstva

koncesion.
za energ.
izrabo Drave

projekt

projekt

MOP

DEM

422.958

1.000.000

Vodno telo/
Odsek:

Št.

2

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Trčova
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva pred
škodljivim delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega stanja
voda, Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov
varovanih vrst in HT.

Cilj:

Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne
varnosti.

Zagotavljanje poplavne varnosti na levem bregu.

Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega
stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega
stanja habitatov varovanih vrst in HT (N2K
vrste in HT).

Vzpostavitev rokava na desnem bregu z ohranjanjem zarasti na novo
vzpostavljenem otoku

Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega
stanja voda.

Sanacija obstoječih zavarovanj z revitalizacijo grajenih struktur.

Opis:

Za zagotavljanje poplavne varnosti obstoječi pozidavi na levem bregu na Q100 je potrebno predvidet protipoplavne
ukrepe izven struge.
Drava na območju Trčove poteka v ozkem pretočnem prerezu, zato je v prvi fazi predvidena vzpostavitev prekopa na
desnem bregu s poglobitvijo v iztočnem odseku (zatok) oz. poglobitvijo s stalno vodno površino. Pri srednjih visokih
vodah bo prekop prevzel funkcijo rokava. V takšnih razmerah se bo ob desnem bregu vzpostavil otok, na katerem se
ohrani prvotna zarast. Z razbremenitvijo pretoka v matici struge se bo pri pogostejših poplavah znižala tudi gladina
visokih vod. Obrežno zavarovanje na levem bregu se sanira po principu revitalizacije grajenih struktur.

Ciljno stanje:

Zagotavljanje poplavne varnosti na gladine Q100 z dodatnimi protipoplavnimi ukrepi izven struge. Znižanje gladin ob
pogostih visokih vodah (do Q10). Obnavljanje ‐ vzpostavljene specifičnih lastnosti, struktur in procesov habitata vrst
(rokavi, mrtvice, zatoki). Izboljšanje morfologije grajenih struktur.

Opombe: Obnavlja se le tiste obstoječe vodne zgradbe in zavarovanja, ki so Ukrep
funkcionalna – varujejo objekte ali infrastrukturo. Sanacija obstoječih
zavarovanj se izvaja z revitalizacijo obstoječih grajenih struktur
(vključevanje struktur za ribji živelj v litoralnem pasu ter po možnosti
vključevanje struktur, ki bodo predstavljale potencialni gnezditven habitat
‐ peščeni sloj, gnezdilni zaboji…). Tam, kjer je upravičeno, se prouči
možnost, da se obrežno zavarovanje v sklopu prenove premakne bližje k
objektu ali infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrožena.
Nova protierozijska zavarovanja se načrtujejo v minimalnem možnem
obsegu le na lokacijah, kjer so neposredno ogroženi objekti ali
infrastruktura. Na območju kmetijskih zemljišč pa je potrebno proučiti
možnost nadomeščanja oz. odkupa zemljišč za naravovarstvene namene.
Novi obrežni objekti se izvedejo brez betonske vezave, na način, ki bo ob
ohranjanju stabilnosti v največji možni meri omogočal naraven sistem
vodotoka.

Vir financiranja

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni
stroški (€)

Protipoplavni Izboljšanje Izboljšanje
ukrepi
HM stanja in HM stanja
stanja N2K
prorač
koncesionar projekt
sredstva
za energ.
izrabo Drave
projekt
prorač.
sredstva

MOP
Strokovne
podlage:
0,75 FTE =
35.000

projekt
DEM
MOP

710.000

1.388.275

Vodno telo/
Odsek

Št.

3

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Gramoznica Duplek, Loke
Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda; Zmanjšanje
erozijske nevarnosti, Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov
varovanih vrst in HT.

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne
in protierozijske varnosti.

Dokončanje stabilizacije brežine v gramoznici Duplek

Ukrepi za izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih
vrst in HT (N2K vrste in HT)

Sanacija erozijske zajede na levi brežini, na robu območja ob naselju
Loke

Opis:

Poškodovana brežina ob gramoznici Duplek je bila v preteklih letih le delno sanirana, sanacijo je potrebno
dokončati.
Ekstremna visoka voda leta 2012 je cca 200m dolvodno od gramoznice Duplek poškodovala obstoječe
protierozijsko zavarovanje. Zaradi napredujoče erozije je potrebno izvesti sanacijo nastale poškodbe. Z namenom
hkratnega zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst se proterozijsko zavarovanje premakne v notranjost in
izvede v vkopani obliki.

Ciljno stanje:

Stabilna brežina ob gramoznici Duplek.
Preprečitev širjenja nadaljnje erozije na obdelovalne površine v bližini naselja Loke . Ohranjeni hidromorfološki
procesi, ki omogočajo nastajanje erozijskih sten (habitat vrst, ki gnezdijo v erozijskih stenah).

Opombe: Obnavlja se le tiste obstoječe vodne zgradbe in zavarovanja, ki so Ukrep
funkcionalna – varujejo objekte ali infrastrukturo. Sanacija obstoječih
zavarovanj se izvaja z revitalizacijo obstoječih grajenih struktur
(vključevanje struktur za ribji živelj v litoralnem pasu ter po možnosti
vključevanje struktur, ki bodo predstavljale potencialni gnezditven
habitat ‐ peščeni sloj, gnezdilni zaboji…). Tam, kjer je upravičeno, se
prouči možnost, da se obrežno zavarovanje v sklopu prenove premakne
bližje k objektu ali infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrožena.
Nova protierozijska zavarovanja se načrtujejo v minimalnem možnem
obsegu le na lokacijah, kjer so neposredno ogroženi objekti ali
infrastruktura. Na območju kmetijskih zemljišč pa je potrebno proučiti
možnost nadomeščanja oz. odkupa zemljišč za naravovarstvene namene.
Novi obrežni objekti se izvedejo brez betonske vezave, na način, ki bo ob
ohranjanju stabilnosti v največji možni meri omogočal naraven sistem
vodotoka.

Vir financiranja

Protipoplavni Izboljšanje HM
in protierozijski stanja in stanja
ukrpepi
N2K
proračunska sredstva,
koncesionar za energ. izrabo Drave
projekt
MOP, DEM

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni
stroški (€)

313.198

170.586

Vodno telo/
Odsek

Št.

4

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje
protipoplavne varnosti.

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Rošnja in Duplek ter izlivni del Miklavškega potoka
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva pred škodljivim
delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.
Protipoplavni ukrepi za varovanje naselij Rošnja in Duplek.

Ukrepi za izboljšanje
Odstranitev in premik zavarovanja v notranjost.
hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov
varovanih vrst in HT (N2K vrste in
HT).
Ukrepi za vzpostavitev prehodnosti Vzpostavitev prehoda za vodne organizme na Miklavškem potoku
za vodne organizme.

Opis:

Ob visokih vodah Drave ranga Q100 so poplavno ogroženi posamezni objekti v naselju Rošnja in Duplek. Poplavna
varnost se zagotavlja z individualnimi ukrepi izven struge.
Z namenom hkratnega zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst se proterozijsko zavarovanje na levem
bregu premakne v notranjost ,na rob vodnega zemljišča, ki je v lasti RS.
Na vtoku Miklavškega potoka v Dravo se uredi prehod za vodne organizme.

Ciljno stanje:

Poplavna varnost obstoječe pozidave na poplavnem območju v naselju Rošnja in Duplek, vzpostavitev
strugotvornih procesov, ki omogočajo nastajanje erozijskih sten (habitat vrst, ki gnezdijo v erozijskih stenah) in
vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme na Miklavškem potoku, izboljšanje HM značilnosti drave.

Opombe:

Odstranitev v preteklosti vzpostavljenih obrežnih zavarovanj, katerih Ukrep
sedanja okoliška raba (ne kmetijska, brez objektov in infrastrukture) ter
lastništvo zemljišč (družbeno) ne pogojuje njihovega obstoja lahko služi
kot kompenzacijski ukrep za primere izvedbe tistega vzdrževanja
Vir
struge, ki bi na določenem odseku prekinil obstoječe strugotvorne
financiranja
procese in je nujen bodisi zaradi protipoplavne ali protierozijske zaščite.

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni
stroški (€)

Protipopl. Izboljšanje
ukrepi
HM stanja
in stanja
N2K

Prehodnost
za vod.org

prorač.
sredstva

prorač.
sredstva

prorač.
sredstva

projekt

projekt

projekt

MOP

MOP

MOP

Strok. podl:
1FTE =
46.699

614.110

15.768

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Staše, Čreta, Krčevina pri Vurberku
Zmanjšanje poplavne ogroženosti in erozijske nevarnosti, Zagotavljanje varstva pred
škodljivim delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Doseganje/Zagotavljanje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.

Cilj:
Vrsta ukrepa: Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne

Protipoplavni ukrepi za varovanje naselij Starše in Čreta.

varnosti.
Ukrepi za izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda.

Izvedba jezbice na desnem bregu ter ponovna vzpostavitev rokava na levem bregu
in obnova zavarovanja na levem bregu Drave.

Ukrepi za izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih
vrst in HT (N2K vrste in HT).

Obnova rečnega rokava na desnem bregu pri Stašah in obnova rokava Struga
(levem bregu) in odstranitev zavarovanja na desnem bregu pri Staršah in levem
bregu pod Krčevino pri Vurberku.

Opis:

Za zagotavljanje poplavne varnosti obstoječe pozidave se predvidijo protipoplavni ukrepi izven struge
Zaradi velikega erozijskega pritiska na levo brežino v Staršah je načrtovana ponovna vzpostavitev rokava na levem bregu.
Vzporedno se izvede tudi usmerjevalna jezbica, s katero se preusmeri del matice toka v rokav in posledično zmanjša
verjetnost hitre zaproditve rokava. Na levem bregu se zavarovanje obnovi po principu revitalizacije grajenih struktur.
Na desnem bregu pri Staršah se obrežno zavarovanje odstrani v celoti, na levem bregu pod Krčevino pa le zadnjih 200m.
Obnovi se stari rečni rokav pri Staršah (desni breg) na način, da se vzpostavi pretok pri visokih vodah. Obnovi se rečni rokav
Struga (levi breg), in sicer s poglobitvijo, odstranitvijo čepov in priključitvijo k matici struge v izlivnem delu.

Ciljno
stanje:

Poplavna varnost obstoječih objektov pred visokimi vodami Drave v naseljih Starše in Čreta. Zmanjšanje erozijskega pritiska
na desno brežino v Staršah. Povečanje pretočnosti na okljuku v Staršah pri pogostih visokih voda. Obnovljene ‐ vzpostavljene
specifične lastnosti, strukture in procesi habitata (rokavi, mrtvice, zatoki), izboljšanje HM značilnosti Drave.

Opombe: Obnavlja se le tiste obstoječe vodne zgradbe in zavarovanja, ki so funkcionalna Ukrep
– varujejo objekte ali infrastrukturo. Sanacija obstoječih zavarovanj se izvaja z
revitalizacijo obstoječih grajenih struktur (vključevanje struktur za ribji živelj v
litoralnem pasu ter po možnosti vključevanje struktur, ki bodo predstavljale
potencialni gnezditven habitat ‐ peščeni sloj, gnezdilni zaboji…). Tam, kjer je
upravičeno, se prouči možnost, da se obrežno zavarovanje v sklopu prenove
premakne bližje k objektu ali infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrožena.
Nova protierozijska zavarovanja se načrtujejo v minimalnem obsegu le na
lokacijah, kjer so neposredno ogroženi objekti ali infrastruktura. Na območju
kmetijskih zemljišč pa je potrebno proučiti možnost nadomeščanja oz. odkupa
zemljišč za naravovarstvene namene. Novi obrežni objekti se izvedejo brez
betonske vezave, na način, ki bo ob ohranjanju stabilnosti v največji možni meri
omogočal naraven sistem vodotoka.
Odstranitev v preteklosti vzpostavljenih obrežnih zavarovanj, katerih sedanja
okoliška raba (ne kmetijska, brez objektov in infrastrukture) ter lastništvo
zemljišč (družbeno) ne pogojuje njihovega obstoja lahko služi kot
kompenzacijski ukrep za primere izvedbe tistega vzdrževanja struge, ki bi na
določenem odseku prekinil obstoječe strugotvorne procese in je nujen bodisi
zaradi protipoplavne ali protierozijske zaščite.

Vir
financiranja

Protipopl. Izboljša
ukrepi nje HM
stanja

Izboljšanje
HM stanja
in stanja
N2K

prorac..
sred.

prorac.. prorac.. sred.
sred.
projekt
projekt konces. za
energ.
izrabo
Drave
projekt

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni
stroški (€)

MOP

MOP,
DEM

Strok.
571.502
podl:
1,25 FTE =
58.374

MOP

1.204.951

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Zlatoličje.
Zmanjšanje poplavne ogroženosti in erozijske nevarnosti, Zagotavljanje varstva
pred škodljivim delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Opis:

Ciljno stanje:

Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne
varnosti.

Protipoplavni ukrepi za varovanje naselja Zlatoličje.

Ukrepi za izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih
vrst in HT (N2K vrste in HT).

Preusmeritev struge Drave v nekdanji rokav (stara struga) z delnim zasutjem
obstoječe struge ter izvedbo zatoka. Na območju obstoječe erozije se izvedejo
vkopane jezbice.

Obstoječi objekti se nahajajo na robu poplavnega območja, zato se za varovanje pred visokimi vodami predvidijo lokalni
ukrepi izven struge.
Na desnem bregu Drave pri Zlatoličju je ob zadnjih visokih vodah prišlo do poškodbe protierozijskega zavarovanja, zato
vsake visoke vode zaradi napredujoče erozije ogrožajo obstoječa kmetijska zemljišča in infrastrukturo (pot). Načrtovano je,
da se struga Drave preusmeri v rokav »stare« struge Drave ob levem bregu, obstoječa struga na mestu erozijskega žarišča
pa se delno zasuje, delno se uredi zatok. Za preprečevanje nadaljnje erozije se ob desnem bregu izvedejo tudi vkopane
jezbice. Poškodovana zemljišča na desnem bregu se odkupi.
Poplavna varnost naselja Zlatoličje. Preprečitev erozije na desnem bregu Drave pri Zlatoličju, zaščita kmetijskih zemljišč in
obstoječe infrastrukture, vzpostavitev strugotvornih procesov, izboljšanje HM značilnosti Drave.Obnovljene oz. ohranjene
specifične lastnosti, strukture in procesi habitata (rokavi, mrtvice, zatoki).

Opombe: Sanacija desne brežine z obrežnim zavarovanjem neposredno na mestu
poškodbe ni sprejemljiva, ker bi poseg povzročil uničenje gnezdišča
vodomca. Izbrana rešitev je bila preverjena v Strokovni analizi s področja
kmetijstva, gozdarstva ter ekosistemskih storitev za upravljanje poplavnih
območij ob Dravi, ki ugotavlja, da je predlagani ukrep ureditve struge za
kmetijsko gospodarstvo primerljiv klasičnem obrežnem zavarovanju, saj po
projekcijah bistveno ne spreminja finančnega tveganja kmetijskega
gospodarstva. Za državo ukrep predstavlja večjo začetno investicijo, pri čemer
pa obstaja realna možnost pridobitve nepovratnih sredstev EU za ukrepe
trajnostnega sonaravnega upravljanja obrečnih območij. Omenjeni ukrep
posredno tudi odpira možnosti razvoja komplementarnih aktivnosti v okolju, ki
so prav tako predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU.
V kolikor do izvedbe zgoraj predlaganega ukrepa ne bi prišlo, je možen še odkup
kmetijskih zemljišč na erozijsko najbolj izpostavljenem območju in prepustitev v
naravno stanje. Z vidika države gre za cenovno ugoden ukrep pri katerem pa je
napredovanje erozije težko predvideti. Vpliv na kmetijsko gospodarstvo je
odvisen od razmaha erozije in prihodnje usmerjenosti kmetijskega gospodarstva
na območju.

Ukrep

Protipoplavni Izboljšanje
ukrepi
HM stanja
in stanja
N2K

Vir financiranja

prorač sred.

prorač sred,

projekt

koncesionar
za energ.
izrabo Drave,

MOP

MOP,
DEM

Strok. podl:
1,25 FTE =
58.374

2.709.350

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni stroški
(€)

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
Orešje, Vičava in Ptuj
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva pred škodljivim
delovanjem voda.

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje
protipoplavne in protierozijske
varnosti.

Protipoplavni ukrepi v naselju Orešje in na Ptuju.
Sanacija erozijske poškodbe pri Vičavi

Obstoječa pozidava v Orešju se nahaja na robu dravske terase, zato so za poplavno varnost predvideni ukrepi
izven struge ‐ individualni ukrepi (protipoplavni paneli oz. ograje). Na Ptuju je potencialno poplavljeno staro
mestno jedro. V okviru načrtovanja protipoplavne varnosti je potrebno izdelat hidravlični model z upoštevano
izmerjeno višino visokovodnega zidu ob Dravi. V kolikor je ta prenizek se predvidi nadvišanje oz. nov zid.

Opis:

Protierozijsko zavarovanje na Vičavi z betonskimi tetrapodi in ureditev kamnite zložbe.

Ciljno stanje:

Poplavna varnost v naselju Krčevina in na Ptuju.
Sanacija poškodbe na varovani brežini pri Vičavi.

Opombe: Protierozijski ukrep pri Vičavi je obravnavan v projektni dokumentaciji: Ukrep
Drava ‐ ureditev poplavne varnosti in stabilnosti struge ‐ levi breg na
Vičavi na Ptuju, VGP Drava Ptuj, d.o.o., št. projekta : 195/15‐AS‐PGD, Ptuj Vir financiranja
2015.

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni stroški

Protipolavni
ukrepi

Protierozijski
ukrepi

prorač sred.

prorač sred,

projekt

koncesionar
za energ.
izrabo Drave,

MOP

MOPk
DEM

Strok. podl:
0,7 FTE =
32.689

1.131.784€

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT5172 MTV zadrževalnik Ptujsko jezero/
Jez v Markovcih, Ptujsko jezero
Zagotavljanje energetske rabe, Izboljšanje hidromorfološkega stanja
voda, Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Ekološka sanacija Ptujskega jezera.
Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega
stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega
stanja habitatov varovanih vrst in HT(N2K
vrste in HT).
Ukrepi za vzpostavitev prehodnosti za vodne Izvedba prehoda za vodne organizme preko jezu Markovci
organizme.

Opis:

Ekološka sanacija Ptujskega jezera vključuje izboljšanje HM stanja jezera (premeščanje mulja, prekrivanje asfaltnih
nasipov z muljem iz jezera s pomočjo posebnih struktur (muljni zaboji, …) ter njihova zatravitev oziroma zasaditev)
ter ustvarjanje in ustrezno vzdrževanje prehrambenih in gnezditvenih habitatov (vzpostavljanje neporaščenih plitvin
gnezditvenih otokov, trstičja…).
Jez v Markovcih preprečuje migracijo vodnih organizmov, zato je predvidena izvedba prehoda za vodne organizme oz.
ribja steza. Ta bo izvedena na način, ki ne bo onemogočal obnove starega rečnega rokava v Šturmovcih.

Ciljno stanje:

Zagotavljanje zadostnega volumna za energetsko rabo, Izboljšanje hidromorfološkega stanja jezera, Obnavljanje ‐
vzpostavljene specifičnih lastnosti, struktur in procesov habitata vrst (trstičja, gnezditveni otoki), Omogočanje
rekreacijsko rabo.

Opombe: Koncesionar za energetsko izrabo reke Drave razpolaga s projektno Ukrep
dokumentacijo, ki vključuje načrtovane ukrepe (Ekološka sanacija
Ptujskega jezera in Ribja steza preko jezu Markovci).

Vir financiranja

Nosilec ukrepa
Ocenjeni stroški (€)

Izboljšanje
HM stanja
in stanja
N2K

Prehodnost za
vod.org

koncesionar koncesionar
za energ.
za energ.
izrabo Drave izrabo Drave
projekt

projekt

DEM

DEM

5.600.000 2.670.000

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT930 VT Drava Ptuj ‐ Ormož/
Šturmovci, Markovci, Vapošnica
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva pred škodljivim
delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT..

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne Protipoplavni ukrepi v naselju Nova vas pri Markovcih in Vapošnica.
varnosti.
.
Ukrepi za izboljšanje
Obnova rokava in mrtvice v Šturmovcih ter odstranitev/premik
hidromorfološkega stanja voda;
protierozijskega zavarovanja v notranjost na levem bregu
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih
vrst in HT (N2K vrste in HT).

Opis:

Obstoječa pozidava se nahaja na robu dravske terase oziroma neposredno pod njo, zato so za poplavno varnost
predvideni ukrepi izven struge ‐ individualni ukrepi (protipoplavni paneli oz. ograje).
Predvidena je renaturacija rečnega rokava (vzpostavitev stalnega pretoka ‐ odstranitev čepov, priključitev k matici
struge) in mrtvice (predlog poglobitev) za izboljšanje stanja habitatov območja Natura 2000 in krajinskega parka
Šturmovci.Ribja steza, ki bo omogočala prehod preko jezu v Markovcih bo izvedena na način, ki ne bo onemogočal
obnove starega rečnega rokava v Šturmovcih. Na levem bregu se preuči možnost nadomestitve obstoječega
protierozijskega zavarovanja z izvedbo vkopanega zavarovanja na robu obdelovalnih površin.

Ciljno stanje:

Poplavna varnost v naselju Nova vas pri Markovcih in Vapošnica, Vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme in
strugotvornih procesov. Obnovljene ‐ vzpostavljene specifične lastnosti, strukture (rokavi, mrtvice, zatoki) in
procesi za zagotavljanje ugodnega stanja habitata, izboljšanje HM značilnosti Drave.

Opombe: Obnavlja se le tiste obstoječe vodne zgradbe in zavarovanja, ki so Ukrep
funkcionalna – varujejo objekte ali infrastrukturo. Novi obrežni objekti se
izvedejo brez betonske vezave, na način, ki bo ob ohranjanju stabilnosti v
največji možni meri omogočal naraven sistem vodotoka. Sanacija
obstoječih zavarovanj se izvaja z revitalizacijo obstoječih grajenih struktur Vir financiranja
(vključevanje struktur za ribji živelj v litoralnem pasu ter po možnosti
vključevanje struktur, ki bodo predstavljale potencialni gnezditven
habitat ‐ peščeni sloj, gnezdilni zaboji…). Tam, kjer je upravičeno, se
prouči možnost, da se obrežno zavarovanje v sklopu prenove premakne
bližje k objektu ali infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrožena.
Odstranitev v preteklosti vzpostavljenih obrežnih zavarovanj, katerih
sedanja okoliška raba (ne kmetijska, brez objektov in infrastrukture) ter Nosilec ukrepa
lastništvo zemljišč (družbeno) ne pogojuje njihovega obstoja lahko služi
kot kompenzacijski ukrep za primere izvedbe tistega vzdrževanja struge,
ki bi na določenem odseku prekinil obstoječe strugotvorne procese in je Ocenjeni stroški (€)
nujen bodisi zaradi protipoplavne ali protierozijske zaščite.

Protipoplavni Izboljšanje
ukrep
HM stanja
in stanja
N2K
proračunska proračunska
sredstva
sredstva,
koncesionar koncesionar
za energ.
za energ.
izrabo Drave izrabo Drave
projekt

projekt

MOP
DEM

MOP
DEM

Strok. podl:
1 FTE =
46.699

1.387.303

Vodno telo/
Odsek:

Št.
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SI3VT930 VT Drava Ptuj ‐ Ormož/
Okršič
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT,
Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda, Zagotavljanje retencijskih

Cilj:
Vrsta ukrepa:

Vzpostavitev zatoka na levem bregu
Ukrepi za izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih
vrst in HT (N2K vrste in HT).

Opis:

Izvedba del za izboljšanje hidroloških razmer rečnih rokavov na območju Okršič. Predviden je izkop mulja iz
okopnelih delov starega rečnega rokava. Namen predvidenih del je obnova specifičnih lastnosti, struktur in
hidroloških procesov, ki bodo vodili v izboljšanje stanja habitatov tarčnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki
bodo obnovljene dele zatoka naselile v nekaj letih po izvedbi. Zatok povečuje retencijsko kapaciteto območja.
Vzpostavitev pretočnosti v starem rokavu reke Drave. Obnovljene ‐ vzpostavljene specifične lastnosti, strukture in
procesi habitata (rokav), povečana retencijska kapaciteta območja, izboljšanje HM značilnosti Drave.

Ciljno stanje:

Opombe: Izbrani ukrep je bil preverjen v Strokovni analizi s področja kmetijstva, Ukrep
gozdarstva ter ekosistemskih storitev za upravljanje poplavnih območij
ob Dravi. Analiza je upoštevala kmetijsko rabo na celotnem območju s Vir financiranja
ponavljajočimi škodami ter potencialno opustitev rabe, ki omogoča tudi
izvedbo zatoka. Opustitev kmetijske rabe pomeni pomemben vpliv na
kmetijsko gospodarstvo, a tudi zmanjšanje vlaganja sredstev v sanacijo Nosilec
erozije. Z vidika države se pri opustitvi rabe zmanjšajo vlaganja v
neposredna plačila za kmetijsko gospodarstvo ter morebitno varovanje ukrepa
zemljišč pred škodljivim delovanjem voda. Za predlagano vzpostavitev
zatoka obstaja realna možnost pridobitve nepovratnih sredstev EU za
Ocenjeni stroški
ukrepe trajnostnega sonaravnega upravljanja obrečnih območij.
Omenjeni ukrep posredno tudi odpira možnosti razvoja (€)
komplementarnih aktivnosti v okolju.

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
projekt

662.752

Vodno telo/
Odsek
Cilj:
Vrsta ukrepa:

Opis:

Ciljno stanje:

Opombe:

Št.
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SI3VT930 VT Drava Ptuj ‐ Ormož/
Stojnci in Dolane
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda, Zagotavljanje
varstva pred škodljivim delovanjem voda.

Ukrepi za
Protipoplavni ukrepi za obstoječe stanovanjske objekte v naselju Stojnci in Dolane ter za
zagotavljanje
gospodarski objekt (piščančja farma) v Stojncih. Poplavna varnost regionalne ceste (odsek
protipoplavne Spuhlja – Zavrč) se zagotavlja z ukrepi na sami infrastrukturi.
varnosti.
Obstoječa pozidava se nahaja na robu poplavnega območja, zato so za poplavno varnost predvideni ukrepi
izven struge. Pri načrtovanju ukrepov za objekte v naselju Dolane je potrebno preučiti poplavno ogroženost
zaradi pritoka Bela. Za piščančjo farmo, ki se nahaja v sredini poplavnega območja, se preuči možnost
nadomestne lokacije oz. se zanj predvidijo indiv. ukrepi. Na regionalni cesti se Spuhlja – Zavrč se predvidijo
ukrepi na infrastrukturi (npr. nadvišanje ceste z inundacijskimi prepusti, …).
Poplavna varnost obstoječih objektov v naselju Stojnci in Dolane, poplavna varnost piščančje farme v
Stojncih ter izboljšanje poplavne varnosti infrastrukture.

Ukrep
Vir financiranja

Protipoplavni ukrepi
prorač. sred.
projekt
.

Nosilec ukrepa

Ocenjeni stroški (€)

MOP, MzIP

Strok. podl:
3 FTE = 116.747

Vodno telo/
Odsek

Št.
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Cilj:

Vrsta ukrepa:

Ukrepi za zagotavljanje protipoplavne varnosti.

Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda;
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega stanja
habitatov varovanih vrst in HT (N2K vrste in HT).
Ukrepi za vzpostavitev prehodnosti za vodne
organizme.

Opis:

Ciljno stanje:

SI3VT930 VT Drava Ptuj ‐ Ormož/
Muretinci in Gajevci
Zmanjšanje poplavne ogroženosti, Zagotavljanje varstva
pred škodljivim delovanjem voda, Izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda, Zagotavljanje/Doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.
Protipoplavni ukrepi za obstoječe stanovanjske objekte v
naselju Muretinci in Gajevci ter za gospodarski objekt
(piščančja farma) v Muretincih.
Odstranitev in premik zavarovanja v notranjost na levem
bregu. Obnova mrtvic in starih rečnih rokavov.
Vzpostavitev sten za vodomca.
Vzpostavitev prehoda za vodne organizme na pritoku Bela

Obstoječa pozidava se nahaja na robu poplavnega območja, zato se za poplavno varnost predvidijo lokalni ukrepi
izven struge (npr. nasipi). Za piščančjo farmo se preuči možnost nadomestne lokacije oz. se zanjo predvidijo
individualni ukrepi.
Na levem bregu se obstoječe zavarovanje premakne v notranjost (na rob zemljišča, ki je v lasti RS ). Renaturacija
rečnih rokavov (vzpostavitev stalnega pretoka ‐ odstranitev čepov, priključitev k matici struge) in mrtvice (predlog
poglobitev) in vzpostavitev strmih sten z ustreznim substratom za možnost nastanka gnezdilnih habitatov za
izboljšanje stanja habitatov območja Natura 2000.
Na vtoku desnega pritoka Bela se uredi prehod za vodne organizme.
Poplavna varnost v naselju Muretinci in Gajevci, vzpostavitev rečne kontinuitete ter vzpostavitev rečne dinamike
in strugotvornih procesov. Obnovljene ‐ vzpostavljene specifične lastnosti, strukture (rokavi, mrtvice, zatoki) in
procesi za zagotavljanje ugodnega stanja habitata, izboljšanje HM stanja Drave.

Opombe: Sanacija obstoječih zavarovanj se izvaja z revitalizacijo obstoječih grajenih Ukrep
struktur (vključevanje struktur za ribji živelj v litoralnem pasu ter po možnosti
vključevanje struktur, ki bodo predstavljale potencialni gnezditven habitat ‐
peščeni sloj, gnezdilni zaboji…). Tam, kjer je upravičeno, se prouči možnost, da
se obrežno zavarovanje v sklopu prenove premakne bližje k objektu ali
infrastrukturi, ki je zaradi erozije ogrožena.
Nova protierozijska zavarovanja se načrtujejo v minimalno možnem obsegu le
na lokacijah, kjer so neposredno ogroženi objekti ali infrastruktura. Na območju
kmetijskih zemljišč pa je potrebno proučiti možnost nadomeščanja oz. odkupa
zemljišč za naravovarstvene namene. Novi obrežni objekti se izvedejo brez
betonske vezave, na način, ki bo ob ohranjanju stabilnosti v največji možni meri
omogočal naraven
sistem vodotoka. Odstranitev v preteklosti vzpostavljenih obrežnih zavarovanj,
katerih sedanja okoliška raba (ne kmetijska, brez objektov in infrastrukture) ter
lastništvo zemljišč (družbeno) ne pogojuje njihovega obstoja lahko služi kot
kompenzacijski ukrep za primere izvedbe tistega vzdrževanja struge, ki bi na
določenem odseku prekinil obstoječe strugotvorne procese in je nujen bodisi
zaradi protipoplavne ali protierozijske zaščite..

Vir
financiranja

Protipopl. Izboljšanje
ukrepi HM stanja
in stanja
N2K
prorač.
prorač.
sred.
sred.,
projekt

Prehodn.
za vod.org
prorač.
sred.

koncesionar projekt
za energ.
izrabo Drave
projekt

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni
stroški (€)

MOP

MOP,
DEM

MOP

Strok.
podl:
2 FTE =
93.398

2.107.429

15.768

Vodno telo/
Odsek
Cilj:
Vrsta ukrepa:

Opis:

Ciljno stanje:

Opombe:

Št.

13

SI3VT970 VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi /
Formin, Zavrč
Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, Izboljšanje hidromorfološkega
stanja voda, Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT..

Ukrepi za izboljšanje
Protierozijski ukrepi na levem bregu Drave. Obnova mrtvic in starih rečnih rokavov na
hidromorfološkega stanja
desnem bregu ter posledično zmanjšanje erozijskega pritiska na desno brežino z
voda;
razbremenjevanjem visokih vod v rokav.
Ukrepi za zagotavljanje /
doseganje ugodnega stanja
habitatov varovanih vrst in HT
(N2K vrste in HT).
Struga Drave pri Zavrču se z leti počasi, a vztrajno premika vedno bližje kanalu. Zaradi potencialne ogroženosti
energetskega objekta, se predvidi vkopano zavarovanje na levem bregu, ki bo preprečevalo nadaljnjo erozijo levega brega.
Za razbremenitev struge in zmanjšanje erozijskega pritiska na levo brežino ob pogostih visokih vodah se na desnem bregu
obnovi stari rečni rokav.
Zmanjšanje erozijskega pritiska na levo brežino pri Zavrču ter povečanje pretočnosti na okljuku v Zavrču pri pogostih
visokih voda., izboljšanje HM značilnosti Drave.

PZI projekt vkopanega zavarovanja je bil izdelan v okviru projekta financiranega Ukrep
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI‐HU 2007‐2013.

Vir financiranja

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
koncesionar za energ.
izrabo Drave
projekt

Nosilec
ukrepa
Ocenjeni stroški

DEM

826.350

Vodno telo/
Odsek:
Cilj:
Ukrep:

Opis:

Ciljno stanje:

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
odsek Malečnik – Trčova
Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
Zmanjšanje
poplavne
ogroženosti,
Izboljšanje
hidromorfološkega stanja voda, Zagotavljanje/Doseganje
Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega stanja
Vzdrževanje rokava, zagotavljanje poplavne varnosti, ohranjanje
voda;
premeščanja sedimenta, zagotavljanje ugodnega stanja habitatov
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega stanja in sonaravne dinamike prodišč.
habitatov varovanih vrst in HT (N2K vrste in HT).
V sklopu izboljšanja poplavne varnosti se predlaga redno vzdrževanje suhega rokava pod AC mostom: Zaradi
zagotovitve funkcioniranja zgrajenega rokava je potrebno poskrbeti tudi za vzdrževanje, s katerim se bo preprečilo
prekomerno zaraščanje, ki neposredno vpliva (poslabša) zlasti režim odtoka visokih voda. Prioriteta območja Malečnik –
Trčova je izboljšanje poplavne varnosti, zato je v primeru, da hidravlični model potrdi učinek, potrebno prodišča na tem
odseku vzdrževati na ustrezni višini, ki ne poslabšuje poplavnih razmer oz. premestiti na drugo lokacijo v strugi.
Ohranjanje neporaščenih visokih prodišč kot ustreznih gnezditvenih habitatov varovanih vrst.
Zagotavljanje ustrezne pretočnosti in poplavne varnosti. Zagotavljanje ustreznosti gnezditvenega habitata varovanih vrst,
Izboljšanje HM značilnosti Drave.

Opombe: Na račun odlaganja proda ter povečane zaraščenosti v strugi ne sme priti Ukrep
do povečanja poplavne ogroženosti objektov in infrastrukture. Prodnega
materiala se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi Vir financiranja
znotraj struge na območja s trendom poglabljanja oziroma na erozijska
območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.
Odvzemanje proda iz struge je možno le v primeru, ko so vse ostale
tehnične in druge rešitve izkoriščene. Bilanca proda se ohranja znotraj
Nosilec
posameznih odsekov (odsek Melje – Ptuj oz. odsek Markovci – Zavrč). V
primerih, ko se v strugi omogoči sprostitev dodatnih količin proda (npr. z ukrepa
odstranitvijo večletne vegetacije se imobilizirano prodišče spremeni v
gibljivo, z odpiranjem bočne erozije, …) torej, ko je pozitiven doprinos
proda znotraj odseka, se lahko del dodatnega proda porabi za sanacijo Ocenjeni stroški
erozijskih poškodb, izvedbo drugih vzdrževalnih del v strugi in ostale
namene. Količina proda, ki se lahko porabi, bo določena sproti glede na
situacijo in stanje na terenu. Zagotavljati je potrebno nastanek drstišč in
ohranjati poglobljene odseke struge.
Na prodiščih znotraj struge je potrebno vegetacijo in meljno rodovitno
plast, ki omogoča razvoj vegetacije, redno odstranjevati. Izjema so
prodišča ali deli prodišč na katerih uspeva prednostni habitatni tip ‐
sestoji poplavnega gozda – lokacij vnaprej ni možno opredeliti, zato se
zahteva po ohranitvi tovrstnega habitatnega tipa izkaže v fazi
pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
Odstranjevanja vegetacije in meljne plasti naj se, če je to mogoče, izvaja v
jesenskem času, ko obstaja, takoj po dokončanju del, največja možnost
nastopa visokih vod. Visoke vode odstranijo preostanek meljnega nanosa in
tako upočasnijo ponovno zaraščanje. V kolikor v treh mesecih po
dokončanju del do naravnega nastopa visokih ne pride, se v staro strugo
Drave načrtno spustijo veliki pretoki ( »flushing«).

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
proračunska sredstva,
koncesionar za energ.
izrabo Drave
MOP, DEM

648.000€

Vodno telo/
Odsek:
Cilj:

Vrsta ukrepa:

Opis:
Ciljno stanje:

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
odsek Trčova – Starše
Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, Zmanjšanje poplavne
ogroženosti, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.
Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega Zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje premeščanje sedimenta.
stanja voda;
Zagotavljanje zadostne prodonosnosti in sonaravne dinamike prodišč.
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje
ugodnega stanja habitatov varovanih vrst
in HT (N2K vrste in HT).
Na tem odseku so v zadnjih letih potekala redna vzdrževalna dela, v sklopu katerih je bila s prodišč že odstranjena
vegetacija ter meljna plast, prodišča so bila znižana. Na tem odseku se predlaga v sklopu izboljšanja poplavne varnosti
vzdrževanje prodišč v skladu z usmeritvami, ki so navedene v opombah.
Zagotavljanje ustrezne pretočnosti in poplavne varnosti. Zagotavljanje sonaravne dinamike prodišč in ustreznosti
gnezditvenega habitata varovanih vrst, Izboljšanje HM značilnosti Drave.

Opombe: Na račun odlaganja proda ter povečane zaraščenosti v strugi ne sme priti Ukrep
do povečanja poplavne ogroženosti objektov in infrastrukture. Prodnega
materiala se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi Vir financiranja
znotraj struge na območja s trendom poglabljanja oziroma na erozijska
območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.
Odvzemanje proda iz struge je možno le v primeru, ko so vse ostale
tehnične in druge rešitve izkoriščene. Bilanca proda se ohranja znotraj Nosilec ukrepa
posameznih odsekov (odsek Melje – Ptuj oz. odsek Markovci – Zavrč). V
primerih, ko se v strugi omogoči sprostitev dodatnih količin proda (npr. z
odstranitvijo večletne vegetacije se imobilizirano prodišče spremeni v
gibljivo, z odpiranjem bočne erozije, …) torej, ko je pozitiven doprinos
proda znotraj odseka, se lahko del dodatnega proda porabi za sanacijo Ocenjeni stroški
erozijskih poškodb, izvedbo drugih vzdrževalnih del v strugi in ostale
namene. Količina proda, ki se lahko porabi, bo določena sproti glede na
situacijo in stanje na terenu. Zagotavljati je potrebno nastanek drstišč in
ohranjati poglobljene odseke struge.
Na prodiščih znotraj struge je potrebno vegetacijo in meljno rodovitno
plast, ki omogoča razvoj vegetacije, redno odstranjevati. Izjema so
prodišča ali deli prodišč na katerih uspeva prednostni habitatni tip ‐
sestoji poplavnega gozda – lokacij vnaprej ni možno opredeliti, zato se
zahteva po ohranitvi tovrstnega habitatnega tipa izkaže v fazi
pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
Odstranjevanja vegetacije in meljne plasti naj se, če je to mogoče, izvaja v
jesenskem času, ko obstaja, takoj po dokončanju del, največja možnost
nastopa visokih vod. Visoke vode odstranijo preostanek meljnega nanosa in
tako upočasnijo ponovno zaraščanje. V kolikor v treh mesecih po
dokončanju del do naravnega nastopa visokih ne pride, se v staro strugo
Drave načrtno spustijo veliki pretoki ( »flushing«).

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
proračunska sredstva,
koncesionar za energ.
izrabo Drave
MOP, DEM

648.000€

Vodno telo/
Odsek:
Cilj:

Vrsta ukrepa:

Opis:

Ciljno stanje:

SI3VT5171 VT Drava Maribor ‐ Ptuj/
odsek Starše ‐ Ptuj
Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, Zmanjšanje
poplavne ogroženosti, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst
in HT.
Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega stanja
Zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje premeščanje
voda;
sedimenta. Zagotavljanje zadostne prodonosnosti in sonaravne
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega stanja dinamike prodišč.
habitatov varovanih vrst in HT (N2K vrste in HT).
Večina prodišč na odseku je visokih, kar pomeni, da so višja od 1m nad gladino Qes. V okviru vzdrževanja se odstranjuje
lesna vegetacija in z minimalnim poseganjem tudi meljna plast. Če je sloj meljne plasti debelejši, se s predhodno
preveritvijo (vzorčni izkop) določi debelino sloja, ki se ga odstrani. V kolikor pride pri odstranitvi vegetacije in zgornje
meljne plasti do znižanja višine prodišča pod 1,2 m nad Qes, je, v kolikor s tem ne poslabšujemo poplavne varnosti
infrastrukture in objektov (potrebna preveritev s hidravličnim modelom), potrebno prodišče nadvišati na račun
zmanjšanja površine prodišča. Ohranjanje neporaščenih visokih prodišč kot ustreznih gnezditvenih habitatov varovanih
Zagotavljanje ustrezne pretočnosti in poplavne varnosti. Zagotavljanje sonaravne dinamike prodišč in ustreznosti
gnezditvenega habitata varovanih vrst, Izboljšanje HM značilnosti Drave.

Opombe: Na račun odlaganja proda ter povečane zaraščenosti v strugi ne sme priti Ukrep
do povečanja poplavne ogroženosti objektov in infrastrukture. Prodnega
materiala se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi Vir financiranja
znotraj struge na območja s trendom poglabljanja oziroma na erozijska
območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.
Odvzemanje proda iz struge je možno le v primeru, ko so vse ostale
tehnične in druge rešitve izkoriščene. Bilanca proda se ohranja znotraj Nosilec ukrepa
posameznih odsekov (odsek Melje – Ptuj oz. odsek Markovci – Zavrč). V
primerih, ko se v strugi omogoči sprostitev dodatnih količin proda (npr. z
odstranitvijo večletne vegetacije se imobilizirano prodišče spremeni v
gibljivo, z odpiranjem bočne erozije, …) torej, ko je pozitiven doprinos
proda znotraj odseka, se lahko del dodatnega proda porabi za sanacijo Ocenjeni stroški
erozijskih poškodb, izvedbo drugih vzdrževalnih del v strugi in ostale
namene. Količina proda, ki se lahko porabi, bo določena sproti glede na
situacijo in stanje na terenu. Zagotavljati je potrebno nastanek drstišč in
ohranjati poglobljene odseke struge.
Na prodiščih znotraj struge je potrebno vegetacijo in meljno rodovitno
plast, ki omogoča razvoj vegetacije, redno odstranjevati. Izjema so
prodišča ali deli prodišč na katerih uspeva prednostni habitatni tip ‐
sestoji poplavnega gozda – lokacij vnaprej ni možno opredeliti, zato se
zahteva po ohranitvi tovrstnega habitatnega tipa izkaže v fazi
pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
Odstranjevanja vegetacije in meljne plasti naj se, če je to mogoče, izvaja v
jesenskem času, ko obstaja, takoj po dokončanju del, največja možnost
nastopa visokih vod. Visoke vode odstranijo preostanek meljnega nanosa in
tako upočasnijo ponovno zaraščanje. V kolikor v treh mesecih po
dokončanju del do naravnega nastopa visokih ne pride, se v staro strugo
Drave načrtno spustijo veliki pretoki ( »flushing«).

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
proračunska sredstva,
koncesionar za energ.
izrabo Drave
MOP, DEM

648.000€

Cilj:
Vodno telo/
Odsek

Zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, zmanjšanje
poplavne ogroženosti, Izboljšanje hidromorfološkega stanja voda,
Zagotavljanje/Doseganje ugodnega stanja habitatov varovanih vrst in HT.
SI3VT930 VT Drava Ptuj ‐ Ormož/
odsek Markovci‐Zavrč

Vrsta ukrepa:

Ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega
Zagotavljanje poplavne varnosti in premeščanja sedimenta. Zagotavljanje
stanja voda);
zadostne prodonosnosti in sonaravne dinamike prodišč.
Ukrepi za zagotavljanje / doseganje ugodnega
stanja habitatov varovanih vrst in HT (N2K
vrste in HT).

Opis:

Večina prodišč na odseku je visokih, kar pomeni, da so višja od 1m nad gladino Qes. V okviru vzdrževanja se odstranjuje
lesna vegetacija in z minimalnim poseganjem tudi meljna plast. Če je sloj meljne plasti debelejši, se s predhodno
preveritvijo (vzorčni izkop) določi debelino sloja, ki se ga odstrani. V kolikor pride pri odstranitvi vegetacije in zgornje
meljne plasti do znižanja višine prodišča pod 1,2 m nad Qes, je, v kolikor s tem ne poslabšujemo poplavne varnosti
infrastrukture in objektov (potrebna preveritev s hidravličnim modelom), potrebno prodišče nadvišati na račun
zmanjšanja površine prodišča. Ohranjanje neporaščenih visokih prodišč kot ustreznih gnezditvenih habitatov varovanih

Ciljno stanje:

Zagotavljanje ustrezne pretočnosti in poplavne varnosti. Zagotavljanje ustreznosti gnezditvenega habitata varovanih vrst,
Izboljšanje HM značilnosti Drave .

Opombe: Na račun odlaganja proda (nastajanje in večanje prodišč) ter povečane Ukrep
zaraščenosti v strugi ne sme priti do povečanja poplavne ogroženosti
objektov in infrastrukture. Prodni material se praviloma ne odvzema iz Vir financiranja
struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom
poglabljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno
ohranja naravna prodonosnost.
Odvzemanje proda iz struge je možno le v primeru, ko so vse ostale Nosilec ukrepa
tehnične in druge rešitve izkoriščene. Bilanca proda se ohranja znotraj
posameznih odsekov (odsek Melje – Ptuj oz. odsek Markovci – Zavrč). V
primerih, ko se v strugi omogoči sprostitev dodatnih količin proda (npr. z
odstranitvijo večletne vegetacije se imobilizirano prodišče spremeni v Ocenjeni stroški
gibljivo, z odpiranjem bočne erozije, …) torej, ko je pozitiven doprinos
proda znotraj odseka, se lahko del dodatnega proda porabi za sanacijo
erozijskih poškodb, izvedbo drugih vzdrževalnih del v strugi in ostale
namene. Količina proda, ki se lahko porabi, bo določena sproti glede na
situacijo in stanje na terenu. Zagotavljati je potrebno nastanek drstišč in
ohranjati poglobljene odseke struge.
Na prodiščih znotraj struge je potrebno vegetacijo in meljno rodovitno
plast, ki omogoča razvoj vegetacije, redno odstranjevati. Izjema so
prodišča ali deli prodišč na katerih uspeva prednostni habitatni tip ‐
sestoji poplavnega gozda – lokacij vnaprej ni možno opredeliti, zato se
zahteva po ohranitvi tovrstnega habitatnega tipa izkaže v fazi
pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo.
Odstranjevanja vegetacije in meljne plasti naj se, če je to mogoče, izvaja v
jesenskem času, ko obstaja, takoj po dokončanju del, največja možnost
nastopa visokih vod. Visoke vode odstranijo preostanek meljnega nanosa in
tako upočasnijo ponovno zaraščanje. V kolikor v treh mesecih po
dokončanju del do naravnega nastopa visokih ne pride, se v staro strugo
Drave načrtno spustijo veliki pretoki ( »flushing«).

Izboljšanje HM stanja in
stanja N2K
proračunska sredstva,
koncesionar za energ.
izrabo Drave
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