Projekt »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in
izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti
Projekt z akronimom »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure
in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti se izvaja v okviru programa čezmejnega
sodelovanja INTERREG Slovenija – Avstrija 2014-2020. Vodilni partner projekta je Direkcija RS za
vode, projektni partnerji pa so: Občina Gornja Radgona, Agencija RS za okolje, Občina Bad
Radkersburg, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft,
Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung
Katastrophenschutz

und

Landesverteidigung

(FAKS)

in

Wasserverband

Wasserversorgung

Radkersburg (WWVR).
Projekt se izvaja od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 (36 mesecev). Njegova ocenjena vrednost je
2.549.732,25 EUR, višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa znaša do 85 %
upravičenih stroškov projekta.
Ideja projekta je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij
Republike Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru Stalne
slovensko-avstrijske komisije za mejno reko Muro. Slednjo tudi s predlaganim projektom
spreminjamo v reko, ki povezuje. Delovni paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje
upravljanja z vodami in poplavne varnosti - na strateškem nivoju z izdelavo čezmejnega načrta
upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na lokalnem nivoju pa z izvedbo ukrepov za
izboljšanje poplavne varnosti, na slovenski strani Mure konkretno z nadvišanjem in stabilizacijo
protipoplavnega zidu v skupni dolžini 764,64 m (od mostu do sejmišča). S projektom želimo
trajnostno izboljšati bivalno okolje in življenje ljudi na obeh bregovih reke Mure ter s protipoplavnimi
ukrepi zmanjšati poplavno ogroženosti na območjih

v Gornji Radgoni/Lutvercih in Bad

Radkersburgu/Halbenrainu.
Občina Gornja Radgona kot projektni partner bo v okviru projekta na obnovljenem protipoplavnem
zidu postavila stalno razstavo o reki Muri in posegih v njo v preteklosti ter o zgodovinskem pomenu
reke za prebivalce na obeh straneh. Z implementacijo projekta SKUPAJ, ki sta ga mesti Gornja
Radgona in Bad Radkersburg izvajali v okviru čezmejnega programa sodelovanja SI-AT 2007-2013, sta

se mesti krajinsko-arhitekturno povezali in prostorsko zedinili, z načrtovano postavitvijo stalne
razstave o reki Muri pa bi se še dodatno okrepila kulturna identiteta in povezanost obeh mest. Stalna
razstava bo predstavljala trajno dodano vrednost obnovljenemu visokovodnemu nasipu in še
povečala prepoznavnost tega čezmejnega območja, hkrati pa se bodo z njo omilili grobi gradbeni
posegi, povečala se bo interakcija z reko ter k reki privabili prebivalci in obiskovalci obeh sosednjih
mest ob Muri.

