HHŠ – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (1.9.-30.9.2015)

ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2006-636

KATASTRSKA OBČINA

Ilirska Bistrica

PARCELNA ŠTEVILKA

/

POVZETEK PRIPOMBE

STALIŠČE IZDELOVALCEV
HHŠ

V postopku priprave strokovnih podlag za Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica je bila
izdelana tudi podrobna Hidrološko hidravlična študija na podlagi katere so bila identificirana
poplavna območja ob reki Reki in Molji ter ob nekaterih večjih pritokih v občini Ilirska Bistrica.
Študija je bila izdelana z upoštevanjem veljavne obstoječe zakonodaje na področju voda in
prostorskega načrtovanja. Pri analizi prostora po veljavnem občinskem planu je bilo ugotovljeno,
da se na poplavnem območju analiziranih vodotokov nahaja več nepozidanih stavbnih zemljišč,
med drugim tudi parcele, ki jih navajate v vašem dopisu. Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev
na poplavnem območju, kjer še ni elementov ogroženosti, tj. na nepozidanih stavbnih zemljiščih,
je v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS,
št. 89/2008; v nadaljevanju Uredba) potrebno poleg varovalnih omilitvenih ukrepov (kot so npr.
visokovodni nasipi, visokovodni zidovi) načrtovati tudi izravnalne ukrepe za izravnavo negativnega
vpliva načrtovanega posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko
ogroženost. Drugače povedano, za vsako izvzeto poplavno območje je slednje potrebno nekje
drugje nadomestiti (kot npr. izgradnja zadrževalnikov itd.), pri tem pa se ne sme povečati
obstoječa stopnja poplavne ogroženosti.

V okviru priprave strokovnih podlag za OPN je bila analizirana tudi možnost ohranitve obstoječih
nepozidanih stavbnih zemljišč na poplavnem območju, vendar je nadaljnja analiza pokazala, da je
za pridobitev pravice gradnje na teh zemljiščih potrebno poiskati v prostoru možnost za
nadomeščanje ca 130.000 m3 izločenega volumna za razlivanje poplavnih vod na račun pozidave
na poplavnem območju. Prav tako pa je potrebno vse izravnalne ukrepe izvesti pred začetkom
izvajanja novih posegov na teh zemljiščih. Glede na zadnje pogoste in zelo velike poplave v
obstoječih naseljih, s katerimi se srečujemo v Občini Ilirska Bistrica ter z upoštevanjem obstoječe
zakonodaje, je potrebno v postopku sprememb prostorskih aktov prednostno zagotoviti možnost
izvedbe ustreznih omilitvenih ukrepov za obstoječe objekte. V skladu s temeljnimi cilji Uredbe pa
je potrebno vodni in obvodni prostor ohranjati za poplavne in erozijske procese.
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HHŠ – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (1.9.-30.9.2015)

ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2006-637 - Franc in Breda Martinčič

KATASTRSKA OBČINA

Ilirska Bistrica

PARCELNA ŠTEVILKA

/

POVZETEK PRIPOMBE

STALIŠČE IZDELOVALCEV
HHŠ

V postopku priprave strokovnih podlag za Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica je bila
izdelana tudi podrobna Hidrološko hidravlična študija na podlagi katere so bila identificirana
poplavna območja ob reki Reki in Molji ter ob nekaterih večjih pritokih v občini Ilirska Bistrica.
Študija je bila izdelana z upoštevanjem veljavne obstoječe zakonodaje na področju voda in
prostorskega načrtovanja. Pri analizi prostora po veljavnem občinskem planu je bilo ugotovljeno,
da se na poplavnem območju analiziranih vodotokov nahaja več nepozidanih stavbnih zemljišč,
med drugim tudi parcele, ki jih navajate v vašem dopisu. Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev
na poplavnem območju, kjer še ni elementov ogroženosti, tj. na nepozidanih stavbnih zemljiščih,
je v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS,
št. 89/2008; v nadaljevanju Uredba) potrebno poleg varovalnih omilitvenih ukrepov (kot so npr.
visokovodni nasipi, visokovodni zidovi) načrtovati tudi izravnalne ukrepe za izravnavo negativnega
vpliva načrtovanega posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko
ogroženost. Drugače povedano, za vsako izvzeto poplavno območje je slednje potrebno nekje
drugje nadomestiti (kot npr. izgradnja zadrževalnikov itd.), pri tem pa se ne sme povečati
obstoječa stopnja poplavne ogroženosti.
V okviru priprave strokovnih podlag za OPN je bila analizirana tudi možnost ohranitve obstoječih
nepozidanih stavbnih zemljišč na poplavnem območju, vendar je nadaljnja analiza pokazala, da je
za pridobitev pravice gradnje na teh zemljiščih potrebno poiskati v prostoru možnost za
nadomeščanje ca 130.000 m3 izločenega volumna za razlivanje poplavnih vod na račun pozidave
na poplavnem območju. Prav tako pa je potrebno vse izravnalne ukrepe izvesti pred začetkom
izvajanja novih posegov na teh zemljiščih. Glede na zadnje pogoste in zelo velike poplave v
obstoječih naseljih, s katerimi se srečujemo v Občini Ilirska Bistrica ter z upoštevanjem obstoječe
zakonodaje, je potrebno v postopku sprememb prostorskih aktov prednostno zagotoviti možnost
izvedbe ustreznih omilitvenih ukrepov za obstoječe objekte. V skladu s temeljnimi cilji Uredbe pa
je potrebno vodni in obvodni prostor ohranjati za poplavne in erozijske procese.
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ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2006-638 – g. Miroslav Ujčič

KATASTRSKA OBČINA

Ilirska Bistrica

PARCELNA ŠTEVILKA

/

POVZETEK PRIPOMBE

STALIŠČE IZDELOVALCEV
HHŠ

V postopku priprave strokovnih podlag za Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica je bila
izdelana tudi podrobna Hidrološko hidravlična študija na podlagi katere so bila identificirana
poplavna območja ob reki Reki in Molji ter ob nekaterih večjih pritokih v občini Ilirska Bistrica.
Študija je bila izdelana z upoštevanjem veljavne obstoječe zakonodaje na področju voda in
prostorskega načrtovanja. Pri analizi prostora po veljavnem občinskem planu je bilo ugotovljeno,
da se na poplavnem območju analiziranih vodotokov nahaja več nepozidanih stavbnih zemljišč,
med drugim tudi parcele, ki jih navajate v vašem dopisu. Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev
na poplavnem območju, kjer še ni elementov ogroženosti, tj. na nepozidanih stavbnih zemljiščih,
je v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS,
št. 89/2008; v nadaljevanju Uredba) potrebno poleg varovalnih omilitvenih ukrepov (kot so npr.
visokovodni nasipi, visokovodni zidovi) načrtovati tudi izravnalne ukrepe za izravnavo negativnega
vpliva načrtovanega posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko
ogroženost. Drugače povedano, za vsako izvzeto poplavno območje je slednje potrebno nekje
drugje nadomestiti (kot npr. izgradnja zadrževalnikov itd.), pri tem pa se ne sme povečati
obstoječa stopnja poplavne ogroženosti.
V okviru priprave strokovnih podlag za OPN je bila analizirana tudi možnost ohranitve obstoječih
nepozidanih stavbnih zemljišč na poplavnem območju, vendar je nadaljnja analiza pokazala, da je
za pridobitev pravice gradnje na teh zemljiščih potrebno poiskati v prostoru možnost za
nadomeščanje ca 130.000 m3 izločenega volumna za razlivanje poplavnih vod na račun pozidave
na poplavnem območju. Prav tako pa je potrebno vse izravnalne ukrepe izvesti pred začetkom
izvajanja novih posegov na teh zemljiščih. Glede na zadnje pogoste in zelo velike poplave v
obstoječih naseljih, s katerimi se srečujemo v Občini Ilirska Bistrica ter z upoštevanjem obstoječe
zakonodaje, je potrebno v postopku sprememb prostorskih aktov prednostno zagotoviti možnost
izvedbe ustreznih omilitvenih ukrepov za obstoječe objekte. V skladu s temeljnimi cilji Uredbe pa
je potrebno vodni in obvodni prostor ohranjati za poplavne in erozijske procese.

VGB d.o.o.
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HHŠ – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (1.9.-30.9.2015)

ŠT. PRIPOMBE (občina)

3500-1/2006-639

KATASTRSKA OBČINA

Rečica

PARCELNA ŠTEVILKA

/

POVZETEK PRIPOMBE

VGB d.o.o.
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HHŠ – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (1.9.-30.9.2015)

V prvi vrsti se zahvaljujemo občanu za izčrpne informacije v zvezi s kompleksnim dogajanjem ob
visokih vodah v naselju Rečica in na splošno na porečju Molje in Reke. Takšne informacije so za
projektante vedno dobrodošle in na koncu prispevajo k natančnejšim rezultatom matematičnih
modelov simulacij poplav in tudi k boljšim rešitvam pri načrtovanju protipoplavnih ukrepov.
Projektanti smo bili na terenu večkrat, med drugim tudi v naselju Rečica, žal pa se z občanom res
nismo srečali, kljub temu pa smo dobili pomembne informacije od koncesionarja za vzdrževanje
vodotokov VGP Drava Ptuj, ki je na terenu prisoten dnevno.
Opis stanja ob nastopu visokih vod reke Reke, ki ga občan navaja v svojem dopisu, potrjujejo tudi
matematični modeli simulacij visokih vod. Meritve pretokov na vodomerni postaji Trnovo kažejo
na to, da je januarja 2014 na območju Rečice in Trnovega Reka dosegla pretok s 100-letno
povratno dobo. To so pretoki oz. gladine, ki so tudi merodajni ter upoštevani pri načrtovanju
vodnogospodarskih ureditev.
STALIŠČE IZDELOVALCEV
HHŠ

Hidrološko – hidravlična študija, ki je bila izdelana za Reko in Moljo ter nekatere večje pritoke, je
obsegala celotni odsek Reke in Molje v občini Ilirska Bistrica. Obratovanje obeh zadrževalnikov
Mola in Klivnik je bilo povzeto po obratovalnem pravilniku in tako tudi upoštevano pri določitvi
merodajnih pretokov v hidrološki študiji.
Od upravljavca VGP Drava Ptuj smo dobili naslednje pojasnilo v zvezi z obratovanjem akumulacij:
Obratovalni pravilnik trenutno določa vzdrževanje stalne gladine na kotah 432,00 m v
zadrževalniku Mola (prosti volumen 1 mio m3 do kote preliva 434,10 m) in 468,00 m v
zadrževalniku Klivnik (prosti volumen 1,25 mio m3 do vrha zapornice). Vodostaj v akumulacijah
pred nastopom jesenskih padavin, ki so običajno najobilnejše pa je odvisen od porabe vode za
bogatenje nizkih pretokov Reke v poletnem času. Po povprečno namočenem poletju, kakor je bilo
letošnje (2015) ni potrebe po denivelaciji za zagotovitev zadostnega prostega volumna, saj se
gladina dovolj zniža po naravni poti. Pred napovedanimi obilnimi padavinami letos oktobra, je
prosti volumen v zadrževalnikih znašal 2,40 mio m3 v zadrževalniku Mola in 1,85 mio m3 v
zadrževalniku Klivnik.
V izogib naglim denivelacijam, po mokrih poletjih in v letih, ko niso predvidena vzdrževalna dela
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HHŠ – STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (1.9.-30.9.2015)

na vodni strani pregrad, je pripravljen predlog za postopno zniževanje gladine v septembru in
oktobru do kote 430,00 m v Moli in 467,00 m v Klivniku. V januarju pa se preide na vzdrževanje
gladine na kotah 432,00 m v zadrževalniku Mola in 468,00 m v zadrževalniku Klivnik.
V študiji je bil nadalje preverjen tudi učinek zadrževanja visokih vod Reke na porečju gorvodno z
izvedbo suhih zadrževalnikov. Hidravlična analiza je pokazala, da bi se z izvedbo suhega
zadrževalnika poplavne razmere v naselju Rečica bistveno izboljšale, ne bi pa z njim rešili
poplavne ogroženosti na celotnem območju vzdolž Reke v občini Ilirska Bistrica. Z izvedbo suhih
zadrževalnikov pa so povezani visoki investicijski stroški ter stroški vsakoletnega vzdrževanja,
zato so bili po načelu stroškov in koristi kot sprejemljiva varianta ureditve predlagani lokalni
protipoplavni ukrepi, med drugim tudi za naselje Rečica. Za zagotavljanje poplavne varnosti tega
naselja je predlagana izvedba visokovodnega nasipa oz. zidu, kjer ni dovolj prostora za izvedbo
nasipa. Skupna dolžina potrebnega nasipa/zidu je ca 165 m. Z izvedbo teh protipoplavnih ukrepov
bo preprečen vdor poplavne vode v naselje Rečica, se pa strinjamo z ugotovitvijo občana, da ti
ukrepi rešujejo poplavno ogroženost zaradi površinske poplave, medtem ko ne rešujejo težav s
talno vodo. Slednje bo potrebno reševati drugače (npr. s prečrpavanjem). Prav tako bo v času
trajanja poplav onemogočen dostop do vasi, saj ostanejo poplavljene dostopne ceste v vas. Vpliv
in učinek nadvišanja dostopne ceste z izvedbo prepustov se lahko preveri v nadaljnji fazi
načrtovanja.
ŠT. PRIPOMBE (občina)

Pripomba g. Baša in ga. Praprotnik - podana na javni obravnavi na zapisnik

KATASTRSKA OBČINA

2545

PARCELNA ŠTEVILKA

651/3, 651/4

POVZETEK PRIPOMBE

Na javni obravnavi sta g. Baša in ga. Praprotnik opozorila na zaprojenost in zaraščenost struge
reke Reke in posledično povečano poplavno ogroženost njunega objekta na navedenih parcelah,
ter izpostavila, po njunem mnenju, neustrezno izgradnjo novega mostu cca 650 m dolvodno na
lokalni cesti v Podgraje.
Vzdrževanje struge reke Reke je v pristojnosti Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z
vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja. Slednji v sodelovanju z izbranim
koncesionarjem za predmetno območje, tj. podjetje VGP Drava Ptuj, pripravijo letni program
vzdrževanja, ki vključuje tudi čiščenje naplavin in zarasti na vodotokih. Predlagamo, da se
pripomba naslovi na pristojno službo na ARSO.

STALIŠČE IZDELOVALCEV
HHŠ

V zvezi z izvedbo premostitve na lokalni cesti v Podgraje težko komentiramo zadevo, saj nismo
bili projektanti mostu. Glede na to, da je most razmeroma nov lahko sklepamo, da je bil v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja mostu preučen tudi vpliv izgradnje novega mostu na
gladine visokih vod reke Reke. Za reševanje nastale situacije, predlagamo, da se v nadaljevanju
preuči predlog g. Baše o možnosti izvedbe dodatnega prepusta pod lokalno cesto, ki bi zmanjšal
zajezni učinek gorvodno ter omogočil hitrejši odtok vode dolvodno.

VGB d.o.o.
6

