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Obrazložitev: 

Občina Duplek je v letu 2009 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za turistično 
rekreacijski športni center na območju gramoznice v Zgornjem Dupleku. Z načrtom so bile 
predvidene številne ureditve, kot so npr. območje hotelskih in športnih objektov, apartmajskih 
hiš, športnih igrišč, kampiranje,….., raba vodnih površin za ribolov, vodno smučanje, 
kopanje, veslanje in ureditev naravovarstvenega dela – mirne cone. 

Zavod za varstvo narave je zaradi številnih dejavnosti in zavarovanega območja (krajinskega 
parka in NATURA 2000), ki so bile predvidene v mnenju, podanem k odloku postavil pogoj, 
da je potrebno pred umestitvijo vseh dejavnosti urediti naravovarstvenih del z 
ločilnim/pregradnim nasipom na vodnem telesu. Druge ureditve, ki bi bile umeščene ob 
regionalni cesti R3-710 Maribor-Vurberk-Ptuj pa se lahko uredijo po izgradnji visokovodnega 
nasipa.  

 

Slika 1: Ureditvena situacija po OPPN za turistično rekreacijski športni center 

Glede na dejstvo, da je gramoznica v občini Duplek pomemben turistični potencial v smislu 
izvajanja mirnih dejavnosti in varovanja narave in z namenom, da se pričnejo uresničevati 
določene ideje iz sprejetega podrobnega prostorskega načrta smo pričeli s pogovori z 
Zavodom za varstvo narave o ureditvi mirne cone.  

Dogovorjeno je bilo, da je lahko mirna cona, kot predpogoj za izvedbo preostalih posegov na 
tem območju, urejena v dveh fazah, kot je to predvideno v podrobnem prostorskem načrtu, 
ob tem, da se določene dejavnosti na vodnem telesu opustijo in da se dejavnosti predvidene 
na vodnem telesu drugače razporedijo. V skladu s tem je bila pripravljena idejna zasnova, ki 
je definirala lokacijo in način izvedbe nasipa ter podala oceno investicije za izvedbo del.  

Z idejno zasnovo je zasnovana gradnja pregradnega nasipa čez gramoznico v dolžini cca. 
550 m. Z nasipom se fizično loči del gramoznice, ki je namenjen rekreacijsko športnim 



dejavnostim od mirnega oz. naravovarstvenega dela gramoznice. Z obravnavanim nasipom 
se prepreči prehod plovil in plavalcev iz severnega v južni del gramoznice.  

Za zagotavljanje obstojnosti predvidenega nasipa oz. preprečevanja erozijskih procesov na 
severni brežini pregradnega nasipa se ta stabilizira s konstrukcijo iz lesenih pilotov. 
Ocenjena vrednost izvedbe nasipa je cca. 370.000 EUR.  

 

   Slika 2: Lokacija ločilnega nasipa 
 

K idejni zasnovi so bili pridobljeni projektni pogoji tako s strani Agencije RS za okolje, kot tudi 
Zavoda za varstvo narave. S strani Agencije RS za okolje je bilo zapisano, da je poseg 
dovoljen in da je potrebno pripraviti novo hidrološko hidravlično študijo, saj se projektiran 
nasip nahaja v razredu srednje in velike poplavne nevarnosti.  

V skladu s tem je bil izdelan projekt za izvedbo del in hidrološko hidravlična presoja, ki je 
pokazala, da se območje OPPN v celoti nahaja na območjih visok vod Q100 Drave. Prav 
tako je bilo ugotovljeno, da je načrtovana krona pregradnega nasipa nižja od obodnega 
nasipa gramoznice ter hkrati tudi nižja od visokih vod Drave ranga Q10, Q100, Q500.  

 

 

 

 



 

 

 Slika 2: Prikaz gladin pri pretoku Q100 na območju Dupleške gramoznice 

Glede umestitve samih dejavnosti v območje gramoznice želimo obseg dejavnosti, ki so bile 
predvidene z občinskim podrobnim prostorskih načrtom bistveno zmanjšati, saj bi želeli 
gramoznico ohraniti kot prostor za mirno preživljanje prostega časa v naravi. Kot možne 
dejavnosti bi uvrstili vodno smučanje, kopanje, ureditev učnih in gozdnih poti, kampiranje, 
ribolov….  

Izdelani projekti in študije bodo podlaga za pripravo projektnega predloga za prijavo na 
sredstva iz kohezijskih skladov v novi finančni perspektivi 2014-2020.  

   
SKLEP: Občinski svet občine Duplek se je seznanil z aktivnostmi ureditve gramoznice 
v Zgornjem Dupleku.  
      
 
 
 
 


