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Povzetek 
 

Na delovnem posvetu Vlade RS in strokovnjakov s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti dne 9. novembra 2014 je bilo odločeno, da se ustanovi ad-hoc delovna skupina 
pod vodstvom ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen, ki mora za obravnavo na 
Vladi RS dne 27. novembra pripraviti ti. Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav (v 
nadaljevanju: akcijski načrt).    
 
Akcijski načrt vsebuje štiri sklope ukrepov, in sicer:    
 

1. SKLOP 1 - KRATKOROČNI UKREP s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti - Nabor nujno potrebnih interventnih gradbenih del na slovenskih 
vodotokih in vodni infrastrukturi, ki ga je treba izvesti v 6 mesecih s ciljem, da 
preprečijo še večje škode v primeru ponovitve poplav – ob tem velja še enkrat 
poudariti, da ta gradbena dela, ki naj bi se izvedla v roku 6 mesecev, ne bodo 
zagotovila večje poplavne varnosti na območju Republike Slovenije, temveč bodo 
samo preprečila, da bi bile škode v primeru ponovitve poplav (podobna intenziteta in 
obseg) iz letošnjega leta 2014, še večje. Nabor nujno potrebnih gradbenih 
interventnih del je bil pripravljen s strani območnih oddelkov Agencije RS za okolje v 
sodelovanju z izvajalci gospodarske javne službe urejanja voda. Ocenjena vrednost 
– 11.9 mio EUR (od tega v letu 2014 0.84 mio EUR in v letu 2015 11.1 mio EUR). 
 

2. SKLOP 2 - KRATKOROČNI UKREP s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti - Program gospodarske javne službe urejanja voda, to je 
vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč za leto 
2015, da se na splošno zagotovi večja pretočnost slovenskih vodotokov in tako 
zagotovi nižja poplavna ogroženost – slabo vzdrževani vodotoki, vodna infrastruktura 
ter vodna in priobalna zemljišča v preteklih 20-25 letih so vsekakor prispevala v višji 
poplavni ogroženosti v času zadnjih poplavnih dogodkov. Program del je bil 
pripravljen s strani območnih oddelkov Agencije RS za okolje v sodelovanju z 
izvajalci gospodarske javne službe urejanja voda. Ocenjena vrednost – 25.0 mio 
EUR (v letu 2015). 

 
Za oba zgoraj navedena sklopa ukrepov velja poudariti, da ne bosta bistveno prispevala k 
znižanju poplavne ogroženosti v RS. Sta pa edini možni način, da se kratkoročno in v 
najkrajšem možnem času v primeru ponovitve poplavnih dogodkov podobnih intenzitet in 
razsežnosti prepreči še večje škode.  
 

3. SKLOP 3 - DOLGOROČNI UKREPI s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti in upravljanja z vodami nasploh - nabor sistemskih, 
organizacijskih, normativnih in drugih ukrepov, ki so ključni, da se področje 
upravljanja z vodami s poudarkom na urejanju voda dolgoročno uredi, kar bo imelo 
za posledico tudi precej nižjo poplavno ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, 
kulturne dediščine in okolja v RS – brez teh ukrepov in ob izvedbi samo prvih dveh 
sklopov akcijskega načrta (prvega sklopa v 6 mesecih in drugega sklopa v letu 2015) 
se stanje na tem področju v RS dolgoročno ne bo tako bistveno izboljšalo. Zato je 
potrebno začeti z delom na dolgoročnih sistemskih, organizacijskih, normativnih in 
drugih ukrepih takoj in brez odlašanja. Vsi ti ukrepi so rangirani po prioritetnosti 
njihove izvedbe: 

 
1. Povečanje sredstev rednega vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter 

vodnih in priobalnih zemljišč iz cca 6-8 mio EUR letno na vsaj 25 mio letno 
(PRIORITETA A) 

2. Redefinicija Sklada za vode v bolj primerno obliko, ki bo bolj primerna za 
učinkovito (so)financiranje protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA A) 



3. Reorganizacija področja upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji s ciljem bolj 
aktivnega izvajanja gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov 
(PRIORITETA A) 

4. Bolj aktivno izvajanje obstoječih gradbenih protipoplavnih ukrepov 
(PRIORITETA A) 

5. Večja aktivacija sredstev Sklada za vode za izvedbo preventivnih 
protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA A) 

6. Večja aktivacija sredstev EU kohezijskega in regionalnega sklada ter CBC in 
drugih EU programov v finančni perspektivi 2014-2020 za izvedbo 
preventivnih protipoplavnih ukrepov (vključno z aktivacijo sredstev iz naslova 
tehnične pomoči) (PRIORITETA A) 

7. Bolj aktivno izvajanje ti. negradbenih protipoplavnih ukrepov na vseh poplavno 
ogroženih območjih v Sloveniji s koncentracijo aktivnosti na območja 
pomembnega vpliva poplav (PRIORITETA A) 

8. Priprava normativnih sprememb s katerimi se natančno določi, kaj se na 
področju urejanja voda šteje za vzdrževalna dela v javno korist (PRIORITETA 
A) 

9. Priprava normativnih sprememb, s katerimi se odpravijo morebitne nepotrebne 
birokratske ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v prostor (PRIORITETA 
A) 

10. Večja aktivacija strokovnih služb s področij urejanja prostora, graditve 
objektov, okoljskih presoj (npr. CPVO in PVO) in področja priprave 
investicijske dokumentacije v bolj aktivno pripravo in koordinacijo preventivnih 
gradbenih protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA A) 

11. Aktivna priprava pragmatičnega in izvedljivega Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti v RS z naborom konkretnih gradbenih in negradbenih 
protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA B) 

12. Dopolnitev obstoječih in vzpostavitev novih javnih evidenc in podatkovnih baz 
s področja obvladovanja poplavne ogroženosti na Agenciji RS za okolje 
(PRIORITETA B) 

13. Večja aktivacija sredstev Sklada za podnebne spremembe za izvedbo 
preventivnih protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA B) 

14. Večja aktivacija sredstev iz Programa razvoja podeželja v finančni perspektivi 
2014-2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov (PRIORITETA B) 

15. Večja aktivacija sredstev iz raznih okoljskih programov (npr. LIFE program) v 
finančni perspektivi 2014-2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov 
(PRIORITETA B) 

 
4. SKLOP 4 - Interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi - predlog 

interventnih del je bil pripravljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in obsega 
interventno vzdrževalna dela na cestni in drugi prometni infrastrukturi, ki je bila 
poškodovana v okviru poplavnih dogodkov. Ocenjena vrednost – 0.54 mio EUR 
(od tega v letu 2014 0.28 mio EUR in v letu 2015 0.26 mio EUR). 
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0 Uvod 
 
0.1 Ocena razmer na področju poplavne ogroženosti v RS 
 
Poplave so zmeraj bile in tudi zmeraj bodo; so namreč naraven pojav in ljudje smo se z njimi 
vedno soočali. V zadnjem desetletju se tako v Republiki Sloveniji kot tudi v celotni EU in na 
svetu nasploh soočamo z vedno bolj pogostimi in uničujočimi naravnimi nesrečami, med 
katere sodijo tudi poplave.  
 
0.1.1 Škode zaradi poplav v zadnjih 25 letih  
 
Razni deli Slovenije so bili v zadnjih 25 letih kar pogosto poplavljeni. Če odmislimo človeške 
žrtve, je ocenjena neposredna škoda1 (brez DDV) po poplavah leta 1990 znašala cca 580 
mio EUR, po poplavah leta 1998 cca 180 mio EUR, po poplavah leta 2007 cca 200 mio EUR, 
po poplavah leta 2009 cca 25 mio EURov, po poplavah leta 2010 cca 190 mio EURov in po 
poplavah leta 2012 cca 310 mio EURov. V zadnjih cca 25 letih (brez poplav v letih 2013 in 
2014) so večji poplavni dogodki v Sloveniji povzročili za cca 1500 mio EURov škode (cca 
1800 mio EURov z DDV). 
 
Ocenjena neposredna oz. direktna škoda (brez DDV) po poplavah v letih od 1990 do 2012: 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
Skupaj neposredna oz. direktna škoda (brez DDV) po poplavah v letih od 1990 do 2012: 

-  
-  

 
Poleg direktne škode na objektih in premoženju kot posledice poplav le-tej zmeraj sledi tudi 
indirektna škoda zaradi npr. izpada dohodka zaradi nezmožnosti delovanja poslovnih in 
gospodarskih subjektov, dokler se ne izvede sanacija. Indirektno škodo je precej težje 
ovrednotiti, a z veliko gotovostjo lahko trdimo, da znašajo letne škode po poplavah v zadnjih 
20-25 letih cca 100-150 mio EURov.  
 
0.1.2 Smrtne žrtve ob poplavnih dogodkih 
 
Poleg materialne (direktne in indirektne) škode je kot posledica poplav v zadnjih 150 letih v 
Sloveniji prišlo tudi do številnih smrtnih žrtev. V spodnji preglednici so prikazani podatki o 
smrtnih žrtvah, povezanih s poplavnimi dogodki po treh virih (Kronika izrednih vremenskih 
dogodkov XX. stoletja, Uprave RS za zaščite in reševanje in FGG). 
 
Preglednica 1: Smrtne žrtve ob poplavnih dogodkih (zbrano iz več virov) 

 Kronika izrednih vremenskih dogodkov XX. stoletja URSZR FGG 

1852 več smrtnih žrtev   

1872 nekaj človeških žrtev   

1903 10 do 15, + 2 smrtni žrtvi   

1910 mrtvi   

1924 15 (po ocenah 19)   

1925 2   

1926 14 + več smrtnih žrtev na porečju Savinje  10 

1933   17 

1954 25  22 

1965 3   

                                                
1
 Povzeto po Predhodni oceni poplavne ogroženosti RS in podatkih o škodah po poplavah 2012. 



1966 človeška življenja   

1989 3   

1990  1 2 

1992 1 1  

1994 1 1  

1995  1  

1998  1 2 

2000   7 

2004  1  

2007  4 6 

2010  3 5 

 
0.2 Delovni posvet Vlade RS s strokovnjaki 
 
Na delovnem posvetu Vlade RS in strokovnjakov s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti dne 9. novembra 2014 je bilo odločeno, da se ustanovi ad-hoc delovna skupina 
pod vodstvom ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen, ki mora za obravnavo na 
Vladi RS dne 27. novembra pripraviti ti. Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav (v 
nadaljevanju: akcijski načrt).    
 
0.3 Akcijski načrt 
 
Akcijski načrt vsebuje štiri sklope ukrepov, in sicer:    
 

1. SKLOP 1 - KRATKOROČNI UKREP s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti - Nabor nujno potrebnih interventnih gradbenih del na slovenskih 
vodotokih in vodni infrastrukturi, ki ga je treba izvesti v 6 mesecih s ciljem, da 
preprečijo še večje škode v primeru ponovitve poplav – ob tem velja še enkrat 
poudariti, da ta gradbena dela, ki naj bi se izvedla v roku 6 mesecev, ne bodo 
zagotovila večje poplavne varnosti na območju Republike Slovenije, temveč bodo 
samo preprečila, da bi bile škode v primeru ponovitve poplav (podobna intenziteta in 
obseg) iz letošnjega leta 2014, še večje. Nabor nujno potrebnih gradbenih 
interventnih del je bil pripravljen s strani območnih oddelkov Agencije RS za okolje v 
sodelovanju z izvajalci gospodarske javne službe urejanja voda. Ocenjena vrednost 
– 11.9 mio EUR (od tega v letu 2014 0.84 mio EUR in v letu 2015 11.1 mio EUR). 
 

2. SKLOP 2 - KRATKOROČNI UKREP s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti - Program gospodarske javne službe urejanja voda, to je 
vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč za leto 
2015, da se na splošno zagotovi večja pretočnost slovenskih vodotokov in tako 
zagotovi nižja poplavna ogroženost – slabo vzdrževani vodotoki, vodna infrastruktura 
ter vodna in priobalna zemljišča v preteklih 20-25 letih so vsekakor prispevala v višji 
poplavni ogroženosti v času zadnjih poplavnih dogodkov. Program del je bil 
pripravljen s strani območnih oddelkov Agencije RS za okolje v sodelovanju z 
izvajalci gospodarske javne službe urejanja voda. Ocenjena vrednost – 25.0 mio 
EUR (v letu 2015). 

 
Za oba zgoraj navedena sklopa ukrepov velja poudariti, da ne bosta bistveno prispevala k 
znižanju poplavne ogroženosti v RS. Sta pa edini možni način, da se kratkoročno in v 
najkrajšem možnem času v primeru ponovitve poplavnih dogodkov podobnih intenzitet in 
razsežnosti prepreči še večje škode.  
 

3. SKLOP 3 - DOLGOROČNI UKREPI s področja obvladovanja poplavne 
ogroženosti in upravljanja z vodami nasploh - nabor sistemskih, 
organizacijskih, normativnih in drugih ukrepov, ki so ključni, da se področje 
upravljanja z vodami s poudarkom na urejanju voda dolgoročno uredi, kar bo imelo 
za posledico tudi precej nižjo poplavno ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, 



kulturne dediščine in okolja v RS – brez teh ukrepov in ob izvedbi samo prvih dveh 
sklopov akcijskega načrta (prvega sklopa v 6 mesecih in drugega sklopa v letu 2015) 
se stanje na tem področju v RS dolgoročno ne bo tako bistveno izboljšalo. Zato je 
potrebno začeti z delom na dolgoročnih sistemskih, organizacijskih, normativnih in 
drugih ukrepih takoj in brez odlašanja. Vsi ti ukrepi so rangirani po prioritetnosti 
njihove izvedbe.   
 

4. SKLOP 4 - Interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi - predlog 
interventnih del je bil pripravljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in obsega 
interventno vzdrževalna dela na cestni in drugi prometni infrastrukturi, ki je bila 
poškodovana v okviru poplavnih dogodkov. Ocenjena vrednost – 0.54 mio EUR (od 
tega v letu 2014 0.28 mio EUR in v letu 2015 0.26 mio EUR). 

  



1 SKLOP 1 - Nabor nujno potrebnih interventnih gradbenih del 
 
1.1 Povzetek nujno potrebnih interventnih gradbenih del po območnih oddelkih 

Agencije RS za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
 
V okviru nabora nujno potrebnih interventnih gradbenih del so predvideni ukrepi, ki jih je 
možno zagotoviti v 6 mesecih in so nujno potrebni zaradi nastalih razmer na slovenskih 
vodotokih in vodni infrastrukturi, ki so nastale kot posledica številnih ekstremnih poplavnih 
dogodkov v letošnjem letu. Ta interventna gradbena dela je treba opraviti zato, da v primeru 
novih poplavnih dogodkov ne pride še do večjih škod zaradi poškodovane vodne 
infrastrukture in večjih poškodb na vodotokih oz. zmanjšane pretočnosti slovenskih 
vodotokov.  
 

 
Slika: Prikaz lokacij nujnih interventnih gradbenih del na slovenskih vodotokih in vodni infrastrukuri 

 
Predvidena interventna gradbena dela so prostorsko porazdeljena po območnih oddelkih 
Agencije RS za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. V spodnji tabeli je 
predstavljena ocena višine sredstev za izvedbo nujnih interventnih gradbenih del, ki se jih 
predvideva opraviti v prihodnjih 6 mesecih (razdeljeno tudi po mesecih). Nabor nujno 
potrebnih gradbenih interventnih del je bil pripravljen s strani območnih oddelkov Agencije 
RS za okolje v sodelovanju z izvajalci gospodarske javne službe urejanja voda. Skupna 
ocenjena vrednost teh interventnih posegov znaša 11.949.500,00 EUR; od tega v letu 
2014 841.000,00 EUR in v letu 2015 11.108.500,00 EUR. 
 

Oddelek Agencije 
RS za okolje 

nov.14 dec.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 maj.15 SKUPAJ 

Oddelek porečja 
reke Mure 

0,00 € 20.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 255.000,00 € 510.000 € 

Oddelek porečja 
reke Drave 

0,00 € 95.500,00 € 0,00 € 95.000,00 € 312.500,00 € 120.000,00 € 180.000,00 € 803.000 € 

Oddelek območja 
Savinje 

0,00 € 111.000,00 € 413.000,00 € 390.000,00 € 286.000,00 € 275.000,00 € 428.000,00 € 1.903.000 € 



Oddelek spodnje 
Save 

0,00 € 31.000,00 € 35.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111.000 € 

Oddelek srednje 
Save 

103.500,00 € 293.000,00 € 120.000,00 € 632.000,00 € 325.000,00 € 768.000,00 € 1.036.500,00 € 3.278.000 € 

Oddelek zgornje 
Save 

0,00 € 87.000,00 € 535.000,00 € 380.000,00 € 262.000,00 € 416.000,00 € 863.000,00 € 2.543.000 € 

Oddelek povodja 
reke Soče 

0,00 € 100.000,00 € 698.000,00 € 190.000,00 € 535.000,00 € 311.000,00 € 200.000,00 € 2.034.000 € 

Oddelek povodja 
jadranskih rek z 
morjem 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.500,00 € 0,00 € 592.000,00 € 767.500 € 

 
103.500 € 737.500 € 1.846.000 € 1.747.000 € 1.996.000 € 1.965.000 € 3.554.500 € 11.949.500 € 

 
 

 
  



1.2 Podrobnejši prikaz in opis posameznih interventnih del po območnih oddelkih 
Agencije RS za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

 
1.2.1 Podrobnejši prikaz in opisi po posameznih po območnih oddelkih Agencije RS 

za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
 

1.2.1.1 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku povodje reke Soče 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

158 
interventna ureditev 
struge Slapenskega 
potoka pod Slapom 

Slapenski 
potok/Slap 

Vipava 
interventna ureditev erozijskih 
zajed, odstranitev naplavin 

50.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti z 
izboljšanje pretočnosti struge, 

preprečitev razlivanja izven struge 
  38 107 

159 

interventna ureditev 
poškodb brežin in 
dna na Hublju med 
obvoznico in Goriško 
cesto 

Hubelj/Ajdovščina Ajdovščina 
interventna ureditev poškodb 
obrežnih zavarovanj 

93.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov 
6 83 538 

160 
interventna ureditev 
struge Tribušaka v 
Šempasu 

Tribušak/Šempas Nova Gorica 
interventna ureditev poškodb, 
povečanje pretočnega korita 

100.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov 
4 97 399 

161 
interventna ureditev 
struge potoka 
Kostanjevec 

Kostanejvec/Spal ob 
Idrijci 

Tolmin 
odstrantiev naplavin in interventna 
ureditev poškodb 

111.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov 
3 39 77 

162 
interventna ureditev 
desne brežine Soče 
pod Galerijo v Trenti 

Soča/Trenta Bovec zavarovanje brežine 180.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, utrditev brežine, preprečitev 
erozije, preprečitev razlivanja izven 

struge 

1 10 16 



163 
interventna ureditev 
pregrad na Kneži pod 
Kogojem 

Kneža/Kneške 
Ravne 

Tolmin 
interventna ureditev pregrad in 
podslapij 

185.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov, stabilizacija nivelete, 
preprečitev razlivanja izven struge 

  6 7 

164 

interventna ureditev 
struge in čiščenje 
naplavin iz struge 
Nadiže pod Borjano 

Nadiža/Borjana Kobarid jezbice, preriv naplavin 190.000 € 
preprečitev erozije, povečanje 
pretočnega profila, preprečitev 

razlivanja izven struge 
    2 

165 

interventna ureditev 
struge Suhega 
potoka v vasi Na 
Skali 

Soča/Na Skali Bovec 
hudourniška pregrada, povečanje 
struge 

200.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektovstabilizacija nivelete, utrditev 
brežin, povečanje pretočnega profila, 

preprečitev razlivanja izven struge 

1 10 37 

166 
interventna ureditev 
struge potoka Sušnik 
v Črničah nad cesto 

Sušnik/Črniče Ajdovščina Povečanje pretočnega korita 200.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov 
7 57 173 

167 
interventna ureditev 
struge Idrijce nad in 
pod vtokom Kazarske 

Idrijca/Reka Cerkno 
interventna ureditev obrežnih 
zavarovanj 

300.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti, utrditev 
brežine, preprečitev razlivanja izven 

struge 
  9 28 

168 

interventna ureditev 
leve brežine Soče 
pod pokopališčem v 
Kobaridu 

Soča/Kobarid Kobarid zavarovanje brežine 425.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti, utrditev 
brežine, preprečitev razlivanja izven 

struge 
  5 50 

 
 
  



1.2.1.2 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku povodja jadranskih rek z morjem 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

169 Goričnik Goričnik - Jablanica Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

15.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  38 72 

170 Sevšček Sevšček - Zabiče Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

15.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  2 20 

171 Stržen 
Stržen / Narin ob 
cesti za Veliko 
Pristavo 

Pivka 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb in udorov 

15.500 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
    12 

172 Potok v Jasenu Potok v Jasenu Ilirska Bistrica 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb  

20.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov  
1 91 136 

173 Jablanica 2 
Jablanica 2 - 
Jablanica 

Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

20.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov i 
  2 35 

174 Klivnik - pregrada Pregrada - Klivnik Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijske 
poškodbe na pregradi - zdrs 

20.000 € 
protipoplavna zaščita  - varovanje 

objektov 
  3 3 

175 Rižana- Žepki 
Rižana/ Bertoki-
Žepki 

Koper 
interventna ureditev erozijske 
poškodbe 

25.000 € 
Izboljšanje protipoplavne zaščite - 

zaselka Žepki 
  23 91 

176 Podgrajski potok 
Podgrajski potok - 
Podgraje 

Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb  

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
2 18 59 

177 Šmagurka 
Šmagurka v 
Šmagurju 

Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

40.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  3 6 

178 Rižan - Miši Rižana / Miši Koper 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

40.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti bljižnjega 

naselja ter interventna ureditev 
erozijskih poškodb 

  33 227 

179 Posrtvica Posrtvica - Zarečje Ilirska Bistrica 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

45.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
1 1 14 

181 Rižana  - Porton Rižana / Porton I Koper 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  30 88 

182 
Sušaški potok s 
pritoki 

Pritok Sušaškega 
potoka /  

Ilirska Bistrica 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
1 20 64 

183 V Žlebovih 
V Žlebovih - 
Koritnice 

Ilirska Bistrica 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  6 45 

184 Globoščak Pivka - Postojna Postojna 
interventna ureditev erozijske 
poškodbe na pregradi 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  47 88 

185 Desni breg Drnice Drnica  Piran 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
5 18 26 

186 Vrbovski potok 
Vrbovski potok - 
Vrbovo 

Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

92.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
4 75 164 

187 Kozlek Kozlek - Jasen Ilirska Bistrica  
interventna ureditev erozijskih 
poškodb in plazu 

110.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  - 

varovanje objektov 
  64 131 

  



1.2.1.3 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku območja zgornje Save 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

122 

TODRAŠČICA na 
gorvodnem koncu 
industrijske cone v 
Todražu 

Todraščica (Potoška 
gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

odstranitev naplavin oziroma 
vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila 

8.000 € 
preprečevanje poplavne ogroženosti 
priobrežnih površin, infrastrukture in 

objektov 
  6 22 

123 

LOČNICA - skozi 
spodnji del naselja 
Trnovec - km 2,15 do 
3,10 

Ločnica Medvode 
interventna ureditev poškodb, 
protierozijski ukrepi, umirjanje 
plazenja in hudourniške erozije 

12.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, javne infrastrukture in 

zemljišč pred hudourniško erozijo in 
poplavami 

2 10 15 

124 

PRITOK 
POLJANSKE SORE 
pred vstopom v 
naselje Hotovlja 

Poljanska Sora 
(desni pritok) 

Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin 20.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti v naselju 
Hotovlja ter preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega izbruha na 

priobrežne površine in infrastrukturo 

3 41 167 

125 

BRENTEŽEV 
GRABEN pred 
vstopom v naselje 
Predmost 

Brentežev grabeben 
Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin 20.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti v naselju 
Hotovlja ter preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega izbruha na 

priobrežne površine in infrastrukturo 

  14 125 

126 

BREBOVŠČICE na 
izteku grape nad 
objektom Dolenja 
Dobrava 25 

levi pritok 
Brebovščice 

Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin,  izvedba 
protipoplavnih ukrepov, interventna 
ureditev poškodovane struge 

20.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 

površine, infrastrukturo in bližnje 
objekte 

2 35 141 

127 

BREBOVŠČICA na 
izteku grape pri 
zaselku na izlivu 
Todraščice 

levi pritok 
Brebovščice 

Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin,  izvedba 
protipoplavnih ukrepov, interventna 
ureditev poškodovane struge 

25.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 

površine, infrastrukturo in zaselek 
dolvodno 

7 23 63 

128 

PRITOK 
TODRAŠČICE na 
izlivnem odseku in 
izteku grape  

desni pritok 
Todraščice izpod 
Kržišnika 

Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin na izteku 
grape, odstranitev plavja in  
naplavin,  interventna ureditev 
poškodovanega odseka struge na 
izlivu 

25.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in vodni režim 

dolvodno 

  9 23 

129 

BREBOVŠČICA na 
izteku grape nad 
objektom Brebovnica 
17 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin 30.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 

površine, infrastrukturo in naselje 
dolvodno 

1 7 15 

130 

PRITOK 
TODRAŠČICE na 
izlivnem odseku in 
izteku grape pri 

desni pritok 
Todraščice izpod 
Bačne 

Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin na izteku 
grape, odstranitev plavja in  
naplavin,  interventna ureditev 
poškodovanega odseka struge na 

30.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo,  zaselek in 

1 4 21 



objektih Bačne 1, 1a 
in 1b 

izlivu, izvedba protipolavnih 
ukrepov 

vodni režim dolvodno 

131 

BREBOVŠČICA na 
območju mostu proti 
Žirovskem Vrhu sv. 
Urbana 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija  
močno poškodovanih odsekov 
struge  

40.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov in preprečitev širjenja poškodb 

in ogroženosti priobrežnih površin, 
infrastrukture in objektov 

3 13 31 

132 

MIHEVK na izteku 
obeh grap nad 
objektom Dobravšce 
21 

Mihevk 
Gor. Vas - 
Poljane 

trajna zaustavitev plavin,  izvedba 
protipoplavnih ukrepov, odstranitev 
naplavin 

40.000 € 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 

površine, infrastrukturo in bližnje 
objekte 

4 19 86 

133 
TODRAŠČICA 
dolvodno od odcepa 
za deponijo RUŽV 

Todraščica (Potoška 
gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

odstranitev naplavin oziroma plavja, 
interventna ureditev poškodovanih 
odsekov struge  

40.000 € 

Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov, preprečevanje širjenja 

poškodb in (poplavne) ogroženosti 
priobrežnih površin, infrastrukture in 

objektov 

  1 12 

134 
MAERTINJSKA 
GRAPA od km 0.05 
do km 0.30 

Martinjska grapa Žiri 
ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije, interventna 
ureditev obstoječe infrastukture 

55.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti državne 

ceste in bližnjih stanovanjskih objektov 
3 15 27 

135 
ČENČIŠKI GRABEN 
- izlivni odsek 

Čenčiški graben  
(pritok Hotoveljščice) 

Gor. Vas - 
Poljane 

vzpostavitev in trajna zagotovitev 
ustreznega pretočnega profila 
struge, zaustavitev plavin, 
stabilizacija struge   

60.000 € 
Preprečitev negativnih vplivov 

hudourniškega izbruha na naselje 
Hotovlja 

  17 43 

136 
PLASTUHOVA 
GRAPA od km 0.70 
do km 0.86 

Plastuhova grapa Žiri 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj in 
pragov, odstranitev naplavin 

60.000 € 
izboljšanje poplavne in erozijske 

zaščite bližnjih stanovanjskih objektov 
ter objektov dolvodno 

7 66 257 

137 

BODOVELJSKA 
GRAPA ob zaselku 
Sv. Petra Hrib 8 - km 
3,20 do 3,75 

Bodoveljska grapa Škofja Loka 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni ukrepi 
in objekti, umirjanje hudourniške 
erozije in plazenja 

68.000 € 

varovanje zaselka Sv. Petra Hrib, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in poplavami, 
pozitiven vpliv na vodni in plavinski 

režim v povodju  

4 6 9 

138 

SOVPAT od objektov 
na prekritju mimo 
hiše Log nad Šk. 
Loko 14 do izteka 
grape 

Sovpat Škofja Loka 

interventna ureditev poškodovanih 
brežin, obrežnih zavarovanj in 
prečnih objektov, odstranitev in 
zaustavitev plavja ter naplavin 

68.000 € 

preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin 

oziroma infrastrukture, stabilizacija in 
vzpostavitev pretočnega profila struge, 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha 

1 15 69 

139 

LEVI PRITOK 
POLJANSKE SORE 
pri Kopišarju pod 
naseljem Selo 

Poljanska Sora - levi 
pritok pri Kopišarju 

Žiri 
ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije 

70.000 € 

zadrževanje plavin v zaledju 
hudournika in preprečitev zasipavanja 

struge skozi naselje - izboljšana 
poplavna varnost stanovanjskih 

objektov 

  18 31 

140 
ZABREŽNIK - nad 
domačijo Tolar 

Zabrežnik Žiri 
ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije 

70.000 € 

preprečitev ekstremnega sproščanja 
plavin in posledično zaplavljanja struge 

ob stanovanjskih objektih - poplavna 
varnost stanovanjskih objektov in 

lokalne ceste 

  6 17 

141 
LOČNICA - skozi 
naselje Sora - km 
1,20 do 1,65 

Ločnica Medvode 

protipoplavni in protierozijski ukrepi 
in objekti, interventna ureditev 
poškodb, umirjanje hudourniške 
erozije 

78.000 € 
varovanje naselja Sora, infrastrukture 
in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 
15 74 169 

142 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objekti Bukov Vrh 7 
mimo vodnega 
zajetja do sotočja 
dveh grap 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

vzpostavitev in trajna zagotovitev 
ustreznega pretočnega profila 
struge (odstranitev in zaustavitev 
plavja ter plavin), interventna 
ureditev in stabilizacija razdejane 
struge (brežin, obrežnih zavarovanj 
in prečnih objektov),  

78.000 € 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na naselji 

Hotovlja in Bukov Vrh, preprečevanje 
širjenja poškodb in ogroženosti 

priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture,  

1 4 23 

143 

KRNIŠKA GRAPA od 
območja levega 
pritoka pod 
kamnolomom do 
izliva 

Krniška grapa Škofja Loka 
interventna ureditev in stabilizacija 
struge do izliva, odstranitev in 
zaustavitev naplavin  

80.000 € 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na priobrežne 

površine, infrastrukturo in zaselek 
dolvodno 

  1 15 

144 

BREBOVŠČICA na 
območju zaselka in 
mostu nad izlivom 
Todraščice 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija 
poškodovanega odseka struge, 
izvedba protipoplavnih ukrepov 

80.000 € 
preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin, 

infrastrukture in več objektov 
1 24 50 

145 

HRASTNICA 
dolvodno do sotočja z 
Lipnikom, ob hiši Sv. 
Barbara 4 - km 4,80 
do 4,96 

Hrastnica Škofja Loka 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni ukrepi 
in objekti, umirjanje hudourniške 
erozije in plazenja 

85.000 € 

varovanje zaselka Sv. Barbara 4, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in poplavami, 
pozitiven vpliv na vodni in plavinski 

režim v povodju 

3 5 9 

146 

HRASTNICA 
gorvodno od hiše Sv. 
Barbara 21 - km 5,60 
do 5,87 

Hrastnica Škofja Loka 

interventna ureditev vodne 
infrastrukture, čiščenje zaplavnega 
prostora, umirjanje hudourniške 
erozije, protipoplavni ukrepi 

87.000 € 

varovanje zaselka Sv. Barbara št. 21, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in poplavami, 
pozitiven  vpliv na vodni in plavinski 

režim v povodju 

  7 10 

147 

HRASTNICA 
gorvodno od 
zaplavne pregrade - 
km 5,95 do 6,45 

Hrastnica Škofja Loka 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni ukrepi 
in objekti, umirjanje hudourniške 
erozije in plazenja 

87.000 € 
varovanje naselja Puštal, infrastrukture 
in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 
  2 2 

148 
HOTOVELJŠČICA 
med objekti Hotovlja 
14 in Hotovlja 26 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih objektov), 
odstranitev naplavin  

87.000 € 

preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin 

oziroma infrastrukture, stabilizacija in 
vzpostavitev ustreznega pretočnega 
profila struge, preprečitev negativnih 

vplivov hudourniškega izbruha na 
naselje Hotovlja 

5 56 159 

149 

HRASTNICA v 
srednjem delu 
naselja Puštal - km 
1,15 do 1,55 

Hrastnica Škofja Loka 

protierozijski in protipoplavni ukrepi 
in objekti, interventna ureditev 
poškodb, umirjanje hudourniške 
erozije 

100.000 € 
varovanje naselja Puštal, infrastrukture 
in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 
1 30 57 

150 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objektoma Hotovlja 
32 in Hotovlja 42 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih objektov), 
vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila struge 
(odstranitev naplavin, izvedba 
protipoplavnih ukrepov)  

110.000 € 

preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin 

oziroma infrastrukture, preprečitev 
negativnih vplivov hudourniškega 

izbruha na naselje Hotovlja 

6 20 33 



151 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objektoma Hotovlja 
42 in Hotovlja 46 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih objektov), 
vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila struge 
(odstranitev naplavin) 

110.000 € 

preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin 

oziroma infrastrukture, preprečitev 
negativnih vplivov hudourniškega 

izbruha na naselje Hotovlja 

  15 42 

152 
DRŠAK od izteka iz 
grape do izliva 

Dršak (Koširnica) 
Gor. Vas - 
Poljane 

odstranitev in trajna zaustavitev 
plavin oziroma plavja, interventna 
ureditev in stabilizacija razdejanih 
odsekov struge, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

110.000 € 
preprečitev negativnih vplivov 

hudourniškega izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in  več objektov 

8 46 82 

153 

TODRAŠČICA na 
območju izliva 
Bačenske grape do 
zaselka Bačne 2 

Todraščica (Potoška 
gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

interventna ureditev in stabilizacija 
poškodovanih odsekov struge 
(brežin, obrežnih zavarovanj in 
prečnih objektov), odstranitev 
naplavin oziroma plavja, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

110.000 € 
preprečevanje širjenja poškodb in 
ogroženosti priobrežnih površin, 

infrastrukture in objektov 
  10 22 

154 

BISTRICA - 
interventna ureditev 
leve brežine ob 
Zoisovi ulici v 
Bohinjski Bistrici 

Bistrica Bohinj 
stabilizacija leve brežine, obrežnih 
zavarovanj in pragov 

110.000 € 
izbolšanje poplavnevarnosti bližnjih 

stanovanjskih objektov 
14 196 473 

155 
PLASTUHOVA 
GRAPA od km 1.00 
do km 1.25 

Plastuhova grapa Žiri 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj in 
pragov, odstranitev naplavin 

120.000 € 

izboljšanje poplavne in erozijske 
zaščite bližnjih stanovanjskih objektov 

ter neposredna erozijska zaščita 
lokalne ceste 

7 46 105 

156 
RAČEVA od km 0.00 
do km 0.57 

Račeva Žiri 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj in 
pragov, odstranitev naplavin 

160.000 € 
izboljšanje poplavne in erozijske 

zaščite bližnjih stanovanjskih objektov 
ter objektov dolvodno 

6 80 334 

157 
RAKULKA od km 
1.26 do km 2.15 

Rakulka Žiri 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj in 
pragov, odstranitev naplavin 

190.000 € 
izboljšanje poplavne in erozijske 

zaščite bližnjih stanovanjskih objektov 
ter objektov dolvodno 

1 50 209 

 
 
 
 
 
 
 
  



1.2.1.4 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku območja srednje Save 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

56 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Jevski graben 
Dobrova-
Polhov Gradec 

Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
5 27 33 

57 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Suhi graben MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
1 11 103 

58 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Zalipa 
Dobrova-
Polhov Gradec 

Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
    35 

59 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Hudournik Plese - 
usedalnika 

Škofljica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
3 28 45 

60 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Šujica (Horjulka) Horjul Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
1 105 176 

61 
Ureditev Kovačevega 
požiralnika 

Suha struga Rašice 
v Kompoljah 

Dobrepolje 
Vgraditev betonskih cevi in rešetke 
na Kovačev požiralnik 

12.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
2 42 118 

62 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Gradaščica -Srednja 
vas 

Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežin 15.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
    80 



63 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Mali graben Jez 
Bokalci 

MOL interventna ureditev brežin 20.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
  149 610 

64 
interventna ureditev 
brežine 

Mala Božna  - Petač 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

Ogroženi st. objekti 20.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
6 30 30 

65 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Bevščica Trbovlje 

Odsek od izvira do sotočja z 
Trboveljščico,odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

20.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
8 119 355 

66 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Stajski potok Dol 

Odsek od izvira do izliva v Savo, 
odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

24.500 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
7 97 187 

67 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Horjulka -Razori 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

Ogrožen gospod. Obj. 25.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
11 58 90 

68 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Gradaščica - 
Dobrova 

Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežine  25.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
  10 220 

69 
interventna ureditev 
brežine 

Velika Božna 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežin 25.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
6 23 37 

70 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Tamackov graben Dol 

Odsek od izvira do izliva v 
mlinščico, odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

27.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
4 70 101 

71 
Mala voda pod 
Majerjem 

Mala voda / Setnik Polhov Gradec 
odstranitev naplavin, interventna 
ureditev zajed 

28.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  3 17 

72 
Škarpiranje 
požiralnika Rupača 

suha struga v 
Potiskavcu 

Dobrepolje Škarpiranje požiralnika Rupača 30.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
  34 85 

73 
Ureditev struge 
Vidmarce 

Vidmarca - Četež pri 
Strugah 

Dobrepolje Zavarovanje brežin 30.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
    7 

74 Dvorska voda 
Dvorska voda v 
Prelesju 

Velike Lašče 
Čiščenje požiralnika, vgraditev 
betonskih cevi ter rešetke na 
požiralnik 

30.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
  10 26 

75 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Gradaščica - 
Dobrova 

Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežin 30.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
4 44 248 

76 
interventna ureditev 
brežin 

Velika Božna 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežin 30.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
4 17 76 

77 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamnica Dol 

Odsek od regionalne ceste do izliva 
v Savo, odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

30.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
4 70 246 

78 
Hudournik v 
Hrastenicah 

Hudournik v 
Hrastenicah pri hiši 
št. 2 

Polhov Gradec 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

30.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
5 28 53 

79 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Črna Kamnik 

Odsek od izliva v K.B. do naselja 
Črna , odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

32.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
9 45 64 

80 Mala Božna s pritoki 
Selanov potok, 
Podrepec 

Dobrova - 
Polhov Gradec 

Ureditev deformirane struge, 
interventna ureditev zajed, 
stabilizacija nivelete, izvedba 
prodnih pregrad, čiščenje 
obstoječih pregrad 

32.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na poplavno 

varnost 
      

81 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Gameljščica MOL 

Odsek od Povodja do izliva v Savo 
, odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

34.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
1 16 44 

82 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Brnica Hrastnik 

Odsek od izvira do izliva v Boben, 
odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

38.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
6 59 266 

83 Savelnov graben 
Savelnov graben / 
Besnica 

MOL 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

38.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
4 13 20 

84 Zajeda na Unici 
Unica / nad iztokom 
Malenščice 

Postojna interventna ureditev zajed 38.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
    15 

85 Sanitarni posek  Škofeljščica MOL Razbremenitev 40.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
    4 

86 
interventna ureditev 
zidu 

Velika Božna 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

interventna ureditev brežin 40.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
3 106 265 

87 Razorska voda 
Razorska voda nad 
Razori 

Vrhnika 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

40.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  2 19 

88 Hudournik Krvavec 
Krvavec / Kamniška 
Bistrica 

Kamnik 
interventna ureditev poškodb 
pregrad 

40.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
    4 

89 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Boben Hrastnik 
Odsek od izvira do Čeč, odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

42.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
4 49 138 

90 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamniška bistrica Domžale 

Odsek od iliva v Savo do Ihana, 
odstranitev naplavin,  interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

43.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
3 103 420 

91 
Potrebuježev graben 
s pritoki 

Riharjev graben 
Dobrova - 
Polhov Gradec 

Ureditev deformirane struge, 
interventna ureditev zajed, 
stabilizacija nivelete, izvedba 
prodnih pregrad 

43.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na poplavno 

varnost 
1 14 28 

92 Stolnik Besnica Stolnik / Besnica MOL 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

43.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
2 14 28 

93 
interventna ureditev 
brežine 

Zahojka Zg. Besnica MOL interventna ureditev brežine 45.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
1 8 29 

94 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kanderščica Zagorje 

Odsek od Vidrgedo sotočja z 
Medijo,odstranitev naplavin,  
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

45.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
  5 32 

95 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Sava Hrastnik 

Odsek od Hrastnika do Podkraja 
odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

45.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
4 49 138 

96 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamniška bistrica Kamnik 
Odsek od Kamnika do Godiča, 
odstranitev naplavin, interventna 

45.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
2 106 228 



ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

97 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Jablaniški potok, 
reka Reka, Loški 
potok 

Litija 
interventna ureditev brežin, 
odstranitev naplavin 

45.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na poplavno 

varnost 
    71 

98 
Ureditev struge 
Drtijščice 

Drtijščica - Vinje pri 
Moravčah 

Moravče popravilo obrežnih zavarovanj  48.000 € 
Zmanjšanje eroziske ogroženosti in 

izboljšanje poplavne varnosti  
  6 52 

99 
Ureditev 
Grdodolščice s pritoki 

Grdodolščica s 
pritoki/ Zamostec 

Sodražica Zavarovanje brežin vodotoka 50.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
    12 

100 
interventna ureditev 
brežine 

Reka - podlipoglav MOL interventna ureditev brežin 50.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
1 10 12 

101 Črna Podstudenec Črna / Podstudenec Kamnik stabilizacija struge in dvig nivelete 50.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
4 38 57 

102 Rožični potok 
Rožični potok / 
Podhruška 4a 

Kamnik interventna ureditev zajed 50.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
4 21 63 

103 Jugov graben 
Jugov graben / 
Trbovlje 

Trbovlje 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

50.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  26 129 

104 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika 

Medija Zagorje 

Odsek od Zagorja do Kisovca 
,odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge, 

54.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
2 55 152 

105 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Trboveljščica Trbovlje 

Odsek od izvira do Trbovelj 
odstranitev naplavin,  interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

55.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
4 246 949 

106 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kotredeščica Zagorje 

Odsek od Sveje do 
Kotredežaizvira,odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

56.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
  44 80 

107 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Rača Domžale 

Odsek od izliva v K.B. do Zaloga, 
odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge 

57.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
    31 

108 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika 

Ragušnica / celoten 
odsek vodotoka 

Cerklje na 
Gorenjskem 

Odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge, ureditev prodnega 
zadrževalnika 

60.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
13 95 121 

109 
Ureditev Bistrice v 
občini Ribnica 

Bistrica Ribnica Zavarovanje brežin vodotoka 70.000 € 
zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
13 296 705 

110 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Orehovica Zagorje 
Odsek od Izlak do izvira,odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

73.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
  38 181 

111 
Gradaščica pod 
Dvorom 

Gradaščica /Dvor Polhov Gradec interventna ureditev zajed 74.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  11 159 

112 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od Iške do 
Strahomerja 

Ig 
interventna ureditev in stabilizacija 
brežin  
izboljšanje prevodn. 

75.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
    23 

113 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Cerkniščica 
Cerknica 
Nad c. 4 maja 

Cerknica Ogroženi st. objekti 80.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
2 99 360 

114 
interventna ureditev 
brežine  

V. Obrh - Dane Loška dolina interventna ureditev brežine 80.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  19 37 

115 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od Iške do Iške 
vasi 

Ig 
interventna ureditev brežin  
izboljšanje prevodnosti struge 

90.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
12 127 161 

116 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika 

Mavelščica Medvode 

Odstranitev naplavin, interventna 
ureditev poškodb, stabilizacija 
struge, ureditev prodneghi 
zadrževalnikov 

95.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
3 19 55 

117 Sanitarni posek  Iščica MOL Razbremenitev 100.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
    1 

118 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Lesji potok Zagorje 
Odsek od Izlak do izvira,odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

110.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

prebivalcev 
1 40 51 

119 Volovljek Krivčevo 
Volovljek / nad 
Krivčevim 

Kamnik 
stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

120.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
5 22 33 

120 Pogobitev struge  
Sotočje Ljub. 
Gruber. K 

MOL 
Čiščenje naplavin in obrežna 
zavarovanja 

200.000 €   14 229 1113 

121 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od  
Strahomerja do Črne 
vasi 

Ig 
interventna ureditev in stabilizacija 
brežin  
izboljšanje prevodn. 

240.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje 

poplavnosti 
    101 

180 
Ureditev vodotoka 
Šklendrovec 

Šklendrovec Zagorje interventna ureditev zajed 50.000 € 
zmanjšanje erozijske ogroženosti in 

večja poplavna varnost 
  13 23 

 
 
 
 
  



1.2.1.5 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku območja spodnje Save 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

49 
Pendirjevka, 
gorvodno od 
Cerovega Loga 

Pendirjevka Šentjernej 
Odstranitev nanosa, podrtega 
drevja, minimalno zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

10.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja 
okoliškega terena in povečanje 

poplavne varnosti. 
  33 109 

50 Sklepnica, Tržišče Sklepnica 
Mokronog-
Trebelno 

Vzpostavitev pretočnega profila z 
odstranitvijo prodnega nanosa in 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

6.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja 
okoliškega terena in povečanje 

poplavne varnosti. 
  20 76 

51 
Pirošica, odsek skozi 
Gorenjo Pirošico 

Pirošica Brežice 
Vzpostavitev pretočnega profila z 
odstranitvijo prodnega nanosa in 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

15.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja 
okoliškega terena in povečanje 

poplavne varnosti. 
9 81 117 

52 
Temenica, čiščenje 
ponorov 

Temenica Mirna Peč 
Čiščenje materiala, ki se nabira v 
ponorih. 

15.000 € 

Zaradi hitrejšega odtoka vode skozi 
ponore je obseg poplavljanja 

okoliškega terena manjši, poplavna 
varnost pa večja. 

  1 164 

53 
Podborški potok, 
odsek Podboršt 

Podborški potok Šentrupert 
Vzpostavitev pretočnega profila z 
odstranitvijo prodnega nanosa in 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

20.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja 
okoliškega terena in povečanje 

poplavne varnosti. 
    5 

54 
Rateški potok, odsek 
Ratež - Sela pri 
Ratežu 

Rateški potok Novo mesto 
Vzpostavitev pretočnega profila z 
odstranitvijo prodnega nanosa in 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

20.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti z 
zpostavitvijo pretočnega profila in 
odstranitvijo prodnega nanosa ter 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

3 56 132 

55 
Račna, odsek 
Zabukovje 

Račna Krško 
Vzpostavitev pretočnega profila z 
odstranitvijo prodnega nanosa in 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

25.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti z 
zpostavitvijo pretočnega profila in 
odstranitvijo prodnega nanosa ter 
zavarovanje poškodovanih brežin. 

  6 82 

 
 
 
 
 
  



1.2.1.6 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku povodje območja Savinje 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

24 
Bojanski potok s 
Toplico 

Bojanski potok, 
Toplica 

Štore 
Čiščenje prodnih zadrževalnikov in 
interventna ureditev posameznih 
poškodb 

26.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Štore 
10 75 383 

25 
Drobinski potok v 
Hrastju 

Drobinski potok Šentjur 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

35.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov 
3 20 45 

26 Reka v Reki Reka Laško 
Stabilizacija korita nad naseljem in 
zavarovanje brežin 

40.000 € 
Preprečevanje zaplavljanja struge 

nizvodno skozi naselje Reka 
3 10 31 

27 Trnavca v Trnavi Trnavca Braslovče Zavarovanje brežin 50.000 € 
Izboljšanje prevodnosti iztočne struge 

iz akumulacije Žovnek in 
varovanjeobjektov 

12 58 129 

28 
Ična v Rimskih 
Toplicah 

Ična Laško 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
9 97 251 

29 
Rovski potok v Malih 
Dolah 

Rovski potok Vojnik 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
6 18 55 

30 Motnišnica v Motniku Motnišnica Kamnik 
 stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

68.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Motnik  
15 115 145 

31 
Paka v Mislinji s 
pritoki 

Paka Mislinja 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

68.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naseljih 

Gornji in Srednji Dolič 
5 51 115 

32 
Trnava v Zalogu pri 
Šempetru 

Trnava Žalec  Zavarovanje brežin 70.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Zalog  
2 11 38 

33 Savinja v Lučah Savinja Luče Zavarovanje leve brežine v Strugah 70.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
5 26 60 

34 Bolska v Brodeh Bolska Vransko 
Stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

76.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Brode  
9 67 104 

35 
Breznica skozi 
Brezno 

Breznica 
Laško, 
Hrastnik 

stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

76.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Brezno 
15 132 216 

36 
Zagorski potok v 
Lesičnem 

Zagorski potok Kozje 
 stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

80.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Lesično  
8 34 93 

37 
Libojska Bistrica v 
Kasazah in Libojah  

Libojska Bistrica Žalec 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

80.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naseljih 

Kasaze in Liboje 
12 46 143 

38 Hudinja v Vitanju Hudinja Vitanje 
Stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

85.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Vitanje 
17 155 327 

39 Dreta v Nazarjah Dreta Nazarje Zavarovanje brežin 85.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti in 

varovanje objektov 
3 99 342 

40 
Dreta s pritoki v 
Gornjem Gradu 

Dreta Gornji Grad 
Stabilizacija strug nad naselji in 
zavarovanje brežin 

87.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 
objektov dolvodno in preprečevanje 

zaplavljenosti korit strug  
14 166 350 

41 
Konjščica v Ojstriški 
vasi 

Konjščica Tabor 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

90.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
8 107 207 



42 
Mestinjščica v Sodni 
vasi 

Mestinjščica Podčetrtek 
interventna ureditev posameznih 
poškodb 

90.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
2 11 75 

43 
Artišnica v Migojnicah 
in Zabukovici 

Artišnica Žalec 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

95.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naseljih 

Migojnice in Zabukovica 
8 118 322 

44 Glažarica  Glažarica Mislinja 
Stabilizacija dna in korita nad 
naseljem ter zavarovanje brežin 

100.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Gornji Dolič 
2 2 20 

45 Jesenica v Vitanju Jesenica Vitanje 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

100.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Vitanje 
8 68 219 

46 
Bistri graben v 
Kozjem 

Bistri graben Kozje Stabilizacija struge nad naseljem 110.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti v naselju 

Kozje 
17 106 205 

47 Ljubija v Mozirju Ljubija Mozirje 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

110.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 14 80 202 

48 Savinja na Ljubnem Savinja 
Ljubno ob 
Savinji 

Vzpostavitev pretočnosti struge ter 
zavarovanje brežin 

112.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti varovanje 

objektov 
  11 166 

 
 
 
 
 
  



1.2.1.7 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku porečja reke Drave 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

9 
Hočki p. - čiščenje 
usedalnika v bližini h. 
št. Pivola 63b 

Hočki potok Hoče - Slivnica Odstranitev naplavin 25.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti stan. 

hišam dolvodno od usedalnika 
2 21 130 

10 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
v dolžini 250 m pri 
Zgornje Verjane 1 

Ročica Sveta Trojica Odstranitev zarasti in naplavin 25.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  stan. Hiši 

Zg. Verjane 1 
4 22 58 

11 

Ribniški potok - 
vzpostavitev 
pretočnosti pri hiši 
Ribnica na Poh. 46 

Ribniški potok 
Ribnica na 
Poh. 

Odstranitev naplavin in prekomerne 
zarasti, interventna ureditev 
erozijskih zajed 

25.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

odseka (stanovanjski objket) 
3 36 153 

12 

Hočki p. - interventna 
ureditev zajeda ob h. 
št. Hočko Pohorje 
72A 

Hočki potok Hoče - Slivnica 
interventna ureditev erozijskih 
zajed, odstranitev naplavin in 
moteče zarasti 

35.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  stan. hiši 

v bližini 
5 40 59 

13 

Suhodolnica - 
vzpostavitev 
pretočnosti v Starem 
trgu 

Suhodolnica 
Slovenj 
Gradec 

Odstranitev naplavin in prekomerne 
zarasti, interventna ureditev 
erozijskih zajed 

45.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

odseka (stanovanjski objketi) 
1 39 226 

14 
Oplotnica-sanacijska 
dela v naselju 
Oplotnica 

Oplotnica-Oplotnica Oplotnica 
Zavarovanje brežin in formiranje 
struge 

47.500 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 10 147 486 

15 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
ter nadvišanje 
obstoječega nasipa 
od železniške proge 
govodno, skozi vas 
Frankovci v dolžini 
cca 2000 m 

Frankovski potok Ormož 
Odstranitev zarasti in naplavin ter 
nadvišanje obstoječega nasipa  

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

petnajstim stanovanjskim hišam 
  38 64 

16 
Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
naselju Breg 

Dravinja Majšperk Vzpostavitev normalne pretočnosti 50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij   53 128 

17 

Radoljna - 
odstranitev naplavin 
iz zaplavnega 
prostora pregrade 

Radoljna  
Lovrenc na 
Pohorju 

Odstranitev naplavin iz zaplavnega 
protora pregrade 

50.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti in 

zmanjšanje odlaganja naplavin 
dolvodno od pregrade 

  14 40 



18 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
od Ormožkih lagun 
do regionalne ceste 
Ormož- Središče ob 
Dravi v dolžini cca 
2500 m 

Pušenski potok Ormož 
Odstranitev naplavin in prekomerne 
zarasti 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti sedmim 

objektom v naselju Pušenci 
2 11 13 

19 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
od iztoka v reko 
Pesnico do naselja 
Hvaletinci v dolžini 
cca 2600 m 

Brnca 
Sv. Andraž v 
Sl.Goricah 

Odstranitev naplavin in formiranje 
struge 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti sedmim 

objektom v naselju Hvaletinci 
  29 37 

20 
Oplotnica-sanacijska 
dela v naselju 
Oplotnica 

Oplotnica-Oplotnica Oplotnica 
Zavarovanje brežin in formiranje 
struge 

70.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 14 197 467 

21 
Meža - čiščenje 
izlivnega odseka  

Meža Dravograd 
Odstranitev naplavin iz pretočnega 
profila 

70.500 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

odseka (stanovanjski objketi) 
1 51 323 

22 

interventna ureditev 
erozije Drave pri 
stanovanjski hiši 
Bukovci 156 v dolžini 
80 m 

Drava Markovci 
interventna ureditev leve brežine 
Drave pri stanovanjski hiši Bukovci 
156 

80.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

stanovanjskim hišam v naselju Bukovci  
1 2 17 

23 
Meža - odstranitev 
naplavin nad jezom 
na Poleni 

Meža Mežica 
Odstranitev naplavin iz zaplavnega 
prsotora pregrade 

110.000 € 
Zmanjšanje odlaganja naplavin na 

odseku dolvodno od jeza 
  6 117 

 
 
 
 
 
 
  



1.2.1.8 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih interventnih gradbenih del na 
območnem oddelku porečje reke Mure 

 

 
 

Zap. 
št. 

ukrepa 
Intervenca Vodotok/lokacija Občina Ukrep 

Ocena 
stroškov 

Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne 
varnosti 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
50 m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
250 
m 

Št. 
stavb 

v 
radiju 
500 
m 

1 Nadvišanje Potok Bukovnica Lendava Nadvišanje desne brežine potoka 15.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov v naselju Banuta  
  30 132 

2 
Nadvišanje desnega 
nasipa na Črncu 

Črnec  Lendava Nadvišanje desne brežine potoka 20.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov v naselju Dolnji Lakoš 
    2 

3 Iztok popravilo AK Gajševsko jezero Ljutomer popravilo iztočnega objekta 20.000 € 
Uravnavanje visokih voda, izbolšanje 

poplavne varnosti bližnjih objektov 
  11 49 

4 
Nadvišanje desnega 
nasipa na Črncu 

Črnec  Lendava Nadvišanje desne brežine potoka 35.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov v delu mesta Lendava 
4 83 250 

5 Ureditev Velike Krke Velika Krka Hodoš Stabilizacija brežin in dna potoka 45.000 € Izbolšanje poplavne varnosti dolvodno   36 68 

6 
Izkop Kobilskega 
pred vtokom v 
Ledavo 

Kobiljski potok Lendava izkop naplavin iz profila potoka 75.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti bližnjih 

objektov Mostje in Banuta pred 
poplavami 

      

7 Ureditev Velike Krke Velika Krka Šalovci Stabilizacija brežin in dna potoka 100.000 € 
Izbolšanje poplavne varnosti z 

vzpostavitvijo pretočnega profila, 
zaščita javne infrastrukture 

  36 77 

8 Ureditev VVN Mura Mura Tišina Rekonstrukcija VVN reke Mure 200.000 € 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

občine Tišina in MOMS 
1 54 103 

 
 
  
 
 
 

 
 
  



2 SKLOP 2 - Program gospodarske javne službe upravljanja z vodami, to je 
vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč ter 
ostala redna dela za leto 2015 

 
Drugi možen kratkoročen in ključen ukrep za preprečitev morebitnih še višjih poplavnih škod 
v primeru ponovitve dogodkov je celovito izveden program gospodarske javne službe 
upravljanja z vodami, to je vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in 
priobalnih zemljišč ter ostala redna dela za leto 2015. Poleg ostalih rednih del je treba izvesti 
obsežno količino redno vzdrževalnih, ki se jih v preteklih let zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev ni izvedlo. Skupna ocenjena vrednost stroškov gospodarske javne službe 
upravljanja z vodami za leto 2015 znaša 25.0 mio EUR. 
 

Naloge MS MB CE NM LJ KR NG KP MB-0 Seč. Sol. SKUPAJ 

1.1. Izdelava strokovnih 
podlag, zbiranje, 
vnašanje, ažuriranje in 
vodenje podatkov in 
zbirk podatkov 
pomembnih za 
upravljanje z vodami 

40.000 € 150.000 € 130.000 € 195.000 € 380.000 € 110.000 € 140.000 € 190.000 €   15.000 € 1.350.000 € 

1.2. Spremljanje stanja 
vodne infrastrukture 

125.000 € 220.000 € 170.000 € 160.000 € 350.000 € 210.000 € 130.000 € 70.000 €   4.000 € 1.439.000 € 

1.3 Obratovanje vodne 
infrastrukture 

120.000 € 15.000 € 75.000 € 5.000 € 60.000 € 9.000 € 7.000 € 80.000 €     371.000 € 

1.4 Izvajanje ukrepov v 
času povečane stopnje 
ogroženosti zaradi 
škodljivega delovanja 
voda 

                  1.000 € 1.000 € 

1.5 Vzdrževanje vodne 
infrastrukture, vodnih in 
priobalnih zemljišč 

1.905.500 € 3.512.000 € 2.788.500 € 2.564.000 € 4.080.000 € 2.350.500 € 2.647.000 € 1.361.500 €   70.000 € 21.279.000 € 

1.6 Vzdrževanje vodne 
infrastrukture zgrajene 
v AC programu 

10.000 € 15.000 € 15.000 € 10.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €     100.000 € 

1.7 Čiščenja gladine 
celinskih voda v RS 

                460.000 €   460.000 € 

  2.200.500 € 3.912.000 € 3.178.500 € 2.934.000 € 4.890.000 € 2.689.500 € 2.934.000 € 1.711.500 € 460.000 € 90.000 € 25.000.000 € 

 
 
2.1 Povzetek nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 po območnih 

oddelkih Agencije RS za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
 
V okviru nabora nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 (poleg predvidenih 
za leto 2015) so predvidena dela, ki jih je možno opraviti v letu 2015 in so nujno potrebna 
zaradi nastalih razmer na slovenskih vodotokih, vodni infrastrukturi ter vodnih in priobalnih 
zemljiščih kot posledici predvsem premalo obsežnega rednega vzdrževanja v preteklih letih.  
 
Premalo obsežno redno vzdrževanje slovenskih vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in 
priobalnih zemljišč v preteklih letih je tudi prispevalo k večji poplavni ogroženosti oz. večjim 
poplavnim škodam v času zadnjih poplavnih dogodkov.  
 



 
Slika: Prikaz lokacij nujnih dodatnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 na slovenskih vodotokih in vodni infrastrukuri 

 
Predvidena nujna dodatna redna vzdrževalna dela v letu 2015 v višini 17.4 mio EUR so 
prostorsko porazdeljena po območnih oddelkih Agencije RS za okolje, organa v sestavi 
Ministrstva za okolje in prostor.  
 

Številka 
porečja 

Oddelek Agencije RS za okolje Ocena stroškov 

MS Oddelek porečja reke Mure 1.566.000,00 € 

MB Oddelek porečja reke Drave 2.784.000,00 € 

CE Oddelek območja Savinje 2.262.000,00 € 

NM Oddelek spodnje Save 2.088.000,00 € 

LJ Oddelek srednje Save 3.480.000,00 € 

KR Oddelek zgornje Save 1.914.000,00 € 

NG Oddelek povodja reke Soče 2.088.000,00 € 

KP Oddelek povodja jadranskih rek z morjem 1.218.000,00 € 

SKUPAJ: 17.400.000,00 € 

 
 

  



2.2 Podrobnejši prikaz in opis posameznih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 po 
območnih oddelkih Agencije RS za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor 

 
2.2.1 Podrobnejši prikaz in opisi po posameznih po območnih oddelkih Agencije RS 

za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
 

2.2.1.1 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku povodje reke Soče 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

281 
Vzpostavitev brezžične povezave med 

zadrževalnikom Pikolud in merskim 
mestom na Kornu 

Koren/Nova Gorica Nova Gorica 
avtomatizacija in 

optimizacija delavanja 
zadrževalnika Pikolud 

18.000 € 
optimalno delovanje 

zadrževalnika - poplavna 
varnost Nove Gorice 

282 Sanacija desne brežine Soče pri Podklopci Soča/Podklopca Bovec zavarovanje brežine 170.000 € 
utrditev brežine, preprečitev 

erozije, preprečitev razlivanja 
izven struge 

283 Sanacija struge Boke od mosta do iztoka Soča/Podčela Bovec 
povečanje struge, 
zavarovanje brežin 

140.000 € 

stabilizacija nivelete, utrditev 
brežin, povečanje pretočnega 
profila, preprečitev razlivanja 

izven struge 

284 
Čiščenje naplavin iz struge Soče med 

Logom Čezsoškim in vtokom Učje 
Soča/Log Čezsoški Bovec 

povečanje struge, preriv 
naplavin 

100.000 € 

preprečitev erozije, 
povečanje pretočnega profila, 
preprečitev razlivanja izven 

struge 



285 
Sanacija desne brežine Soče pod ČN 

Kobarid 
Soča/Kobarid Kobarid zavarovanje brežine 250.000 € 

utrditev brežine, preprečitev 
erozije, preprečitev razlivanja 

izven struge 

286 
Sanacija struge Konjščaka nad in pod 

glavno cesto skozi Črniče 
Konjščak/Črniče Ajdovščina 

Sanacija poškodb, 
povečanje pretočnega 

korita 
60.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

287 Sanacija struge Globočnika v Lokah Globočnik/Loke Nova Gorica 
Sanacija poškodb obrežnih 

zavarovanj 
70.000 € 

Utrditev brežin, preprečitev 
razlivanja izven struge 

288 Branica pod mostom za Cvetrož Branica/Cvetrož Nova Gorica Odstranitev naplavin 70.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

289 
Sanacija zidu na desnem pritoku Jovščka 

pod hišo Lokavec 76 
Jovšček/Lokavec Ajdovščina 

Sanacija poškodbe 
obrežnega zavarovanja 

60.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

290 Branica nad in pod mostom za Komen Branica/Branik Nova Gorica Odstranitev naplavin 30.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

291 Branica pod jezom v Spodnji Branici 
Branica/Spodnja 

Branica 
Nova Gorica Odstranitev naplavin 15.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

292 Branica pri farmi v Spodnji Branici 
Branica/Spodnja 

Branica 
Nova Gorica Odstranitev naplavin 15.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

293 Vipava v Lokah v Mirnu Vipava/Miren 
Miren-

Kostanjevica 
Odstranitev naplavin 30.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

294 Vipava pod mostom v Mirnu Vipava/Miren 
Miren-

Kostanjevica 
Odstranitev naplavin 20.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

295 Vipava na vtoku Vrtojbice Vipava/Miren 
Miren-

Kostanjevica 
Odstranitev naplavin 20.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

296 Vipava pod jezom v Renčah Vipava/Renče 
Renče-
Vogrsko 

Odstranitev naplavin 30.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

297 
Vipava nad in pod mostom na 

Dornberškem polju 
Vipava/Dornberk Nova Gorica Odstranitev naplavin 30.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

298 Vipava nad in pod mostom v Zaloščah Vipava/Zalošče Nova Gorica Odstranitev naplavin 25.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

299 Vipava pod jezom v Kasovljah Vipava/Selo Ajdovščina Odstranitev naplavin 15.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

300 Vipava pod Velikimi Žabljami 
Vipava/Velike 

Žablje 
Ajdovščina Odstranitev naplavin 20.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

301 Vipava pod Dulanovim jezom Vipava/Ustje Ajdovščina Odstranitev naplavin 30.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

302 Sotočje Vipave in Hublja 
Vipava, 

Hubelj/Dolenje 
Ajdovščina Odstranitev naplavin 25.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

303 Vrtojbica v Vrtojbi pod Lazami Vrtojbica/Vrtijba 
Šempeter 

Vrtojba 
Sanacija poškodbe 

obrežnega zavarovanja 
20.000 € 

Utrditev brežin, preprečitev 
razlivanja izven struge 

304 Vrtojbica v Rožni Dolini Vrtojbica/Vrtijba Nova Gorica Odstranitev naplavin 20.000 € 
Izboljšanje pretočnosti 

struge, preprečitev razlivanja 
izven struge 

305 Vrtojbica v Šempetru Vrtojbica/Vrtijba 
Šempeter 

Vrtojba 
Odstranitev naplavin 50.000 € 

Izboljšanje pretočnosti 
struge, preprečitev razlivanja 

izven struge 

306 
Sanacija struge Trebuščice pri ribogojnici v 

Gorenji Trebuši 
Trebuščica/Gorenja 

Trebuša 
Tolmin 

povečanje struge, 
zavarovanje brežin 

170.000 € 

stabilizacija nivelete, utrditev 
brežin, povečanje pretočnega 
profila, preprečitev razlivanja 

izven struge 

307 
Sanacija brežin na sotočju Trebuščice, 

Hotenje in Idrijce 

Trebuščica, 
Hotenja, 

Idrijca/Dolenja 
Trebuša 

Tolmin 
povečanje struge, sanacija 

zavarovanj in odbijačev 
110.000 € 

utrditev brežin, povečanje 
pretočnega profila, 

preprečitev razlivanja izven 
struge 

308 Peklenska grapa v Spodnji Idriji 
Peklenska grapa/ 

Sp.Idrijca 
Idrija 

odstrantiev naplavin in 
sanacija poškodb 

100.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

309 
Sanacija brežin in naplavine v strugi na 

Peščeni grapi 

Peščena 
grapa/Srednja 

Kanomlja 
Idrija 

odstrantiev naplavin in 
sanacija poškodb, 

hudourniške pregrade 
80.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, 

stabilizacija invelete, 
preprečitev razlivanja izven 

struge 

310 Sanacija struge Jakliške grapa 
Jakliška 

grapa/Spodnja 
Kanomlja 

Idrija 
odstrantiev naplavin in 

sanacija poškodb 
30.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

311 Cerkovna grapa 
Cerkvona 

grapa/Spodnja 
Idrija 

Idrija odstranitev naplavin 5.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

312 Zapoška v Trebenčah Zapoška/Trebenče Cerkno 
odstranitev zaplavka ter 

sanacija brežin 
30.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

313 Trševka v Poljanah Trševka/Poljane Cerkno 
odstranitev zaplavka ter 

sanacija brežin 
5.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

314 
Sanacija struge desnega pritoka 

Kanomljice nasproti Hidrije 

DP 
kanomljice/Spodnja 

Idrija 
Idrija 

odstrantiev naplavin in 
sanacija poškodb, 

hudourniške pregrade 
60.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, 

stabilizacija invelete, 
preprečitev razlivanja izven 

struge 



315 Črna v Gorenjih novakih 
Črna/Gorenji 

Novaki 
Cerkno 

odstranitev zaplavka ter 
sanacija brežin 

20.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

316 
Odstranjevanje naplavin iz Cerknice nad in 

pod sotočjem z idrijco 
Cerknica/Želin Cerkno 

odstranitev naplavin in 
sanacija poškodb 

40.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

317 Jesenica v Orehku Jesenica/Orehek Cerkno 
odstranitev naplavin in 

sanacija poškodb 
20.000 € 

povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

318 Kanomljica na sotočju z Idrijco 
Kanomljica/Spodnja 

Idrija 
Idrija 

odstranitev naplavin in 
sanacija poškodb 

25.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

319 Kanomljica nad hišo Gorenja Kanomlja 15 
Kanomljica/Gorenja 

kanomlja 
Idrija 

odstranitev naplavin in 
sanacija poškodb 

20.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

320 
Kanomljica nad in pod brvojo nad vtokom 

Peščene grape 
Kanomljica/Srednja 

Kanomlja 
Idrija 

odstranitev naplavin in 
sanacija poškodb 

40.000 € 
povečanje pretočnosti, večja 
poplavna varnost, preprečitev 

razlivanja izven struge 

 
 
 
 
  



2.2.1.2 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku povodja jadranskih rek z morjem 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

321 Podgrajski potok 
Podgrajski potok - 

Podgraje 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

5.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

322 Čiščenje naplavin iz Rižane Porton II Rižana / Porton I Koper 
odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
vodotoka 

5.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje prometne 
infrastrukture in objektov 

323 Stržen 
Stržen / Narin ob 

cesti za Veliko 
Pristavo 

Pivka 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

5.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje prometne 
infrastrukture 

324 Posrtvica Posrtvica - Zarečje Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin, plavin 
in moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

5.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

325 Sevšček Sevšček - Zabiče Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

10.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

326 Jablanica 2 
Jablanica 2 - 

Jablanica 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

10.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

327 Čiščenje na Rižani - Rižana Rižana / Rižana Koper 
Odstranitev moteče zarasti 

iz pretočnega profila 
vodotoka 

15.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

328 Čiščenje Bavškega potoka 
Bavški p. / 
Vanganel 

Koper 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

15.000 € 
Izboljšana poplavna varnost 

stanov. objektov 

329 Jablanica 3 
Jablanica 3 - 

Jablanica 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

15.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

330 Čiščenje na Rižani Rižana / Miši Koper Odstranitev plavja iz struge 18.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

331 Vrbovski potok 
Vrbovski potok - 

Vrbovo 
Ilirska Bistrica 

Odstranitev naplavin, 
posek in popravilo 

poškodovane vodne 
infrastrukture (prag) 

18.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

332 Čiščenje potoka Cerej Cerej / Vanganel Koper 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

20.000 € 
Izboljšana poplavna varnost 

gosp.objekta 



333 Čiščenje na Rižani Rižana / Miši Koper 
Odstranitev moteče zarasti 

iz pretočnega profila 
vodotoka 

20.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

334 Suhi potok 
Suhi potok - 

Podgraje 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

25.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

335 
Neimenovan potok med Vrbovom in 

Jasenom 

Neimenovan potok 
med Vrbovom in 

Jasenom 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

336 Pritok Sušaškega potoka 
Pritok Sušaškega 

potoka / 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin, plavin 
in moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

337 Čiščenje naplavin iz Rižane Robida Čanči 
Rižana/ Robida, 

Čanči 
Koper 

odstranitev naplavin iz 
pretočnega profila 

vodotoka 
32.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti  
- varovanje objektov v 
naselju Robida Čanči 

338 Čiščenje naplavin iz Rižane - Cepki Rižana / Cepki Koper 
odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
vodotoka 

32.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje prometne 
infrastrukture in objektov 

339 Vrbica Vrbica - Vrbovo Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

35.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

340 Dolenjski potok 
Dolenjski potok - 

Dolenje 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

341 Sušaški potok 
Sušaški potok / 

izvir-ponor 
Ilirska Bistrica 

odstranitev plavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

342 Trnovšček Trnovšček - Trnovo Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin, plavin 
in moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

343 Območja ob mostovih 

območja ob 
mostovih v občinah 

Ilirska Bistrica, 
Pivka, Postojna, 
Divača, Hrpelje-

Kozina 

Ilirska Bistrica, 
Pivka, 

Postojna, 
Divača, 

Hrpelje-Kozina 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

55.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje prometne 
infrastrukture 

344 Čiščenje naplavin iz Rižane Porton II Rižana / Porton II Koper 
odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
vodotoka 

55.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje prometne 
infrastrukture in objektov 

345 Jasenska Pila 
Jasenska Pila - 

Jasen 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

60.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

346 Trnji potok 
Trnji potok - 

Zarečica 
Ilirska Bistrica 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

110.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

347 Pivka Pivka - Postojna Postojna 

odstranitev naplavin, plavin 
in moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

140.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

348 Reka 
Reka Reka / izliv - 

ponor 
Ilirska Bistrica, 
Pivka, Divača 

odstranitev naplavin in 
moteče zarasti iz 
pretočnega profila 

vodotoka 

303.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti  

- varovanje objektov in 
prometne infrastrukture 

 
 
 
 
  



2.2.1.3 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku območja zgornje Save 

 

 
 
Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

247 
DEBENČEV GRABEN - zaplavna 

pregrada  v km 0,32 
Debenčev graben Žiri 

čiščenje zaplavnega 
prostora 

10000 

varovanje naselja Račeva, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

248 
PLASTUHOVA GRAPA - zaplavna 

pregrada v km 2,02 
Plastuhova grapa Žiri 

čiščenje zaplavnega 
prostora 

40000 

varovanje naselja Nova vas, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

249 
ZABREŽNIK - zaplavna pregrada  v km 

1,30 
Zabrežnik Žiri 

čiščenje zaplavnega 
prostora, sanacija objekta 

50000 

varovanje naselja Selo, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

250 RAKULKA - zaplavna pregrada  v km 2,56 Rakulka Žiri 
čiščenje zaplavnega 

prostora 
50000 

varovanje naselja Žiri, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

251 
HRASTNICA dolvodno do sotočja z 

Lipnikom, ob hiši Sv. Barbara 4 - km 4,80 
do 4,96 

Hrastnica Škofja Loka 

sanacija poškodb, 
protierozijski in 

protipoplavni ukrepi in 
objekti, umirjanje 

hudourniške erozije in 
plazenja 

55000 

varovanje zaselka Sv. 
Barbara 4, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami, 
pozitiven vpliv na vodni in 
plavinski režim v povodju 

252 
HOTOVELJŠČICA med objekti Hotovlja 14 

in Hotovlja 26 
Hotoveljščica 

Gor. Vas - 
Poljane 

sanacija in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, 
obrežnih zavarovanj in 

prečnih objektov), 
odstranitev naplavin 

63000 

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 

priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, stabilizacija in 

vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila struge, 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 

naselje Hotovlja 

253 
TODRAŠČICA na območju izliva 

Bačenske grape do zaselka Bačne 2 
Todraščica 

(Potoška gr.) 
Gor. Vas - 

Poljane 

sanacija in stabilizacija 
poškodovanih odsekov 
struge (brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih 
objektov), odstranitev 

naplavin oziroma plavja, 
izvedba protipoplavnih 

ukrepov 

70000 

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 

priobrežnih površin, 
infrastrukture in objektov 

254 
HOTOVELJŠČICA na odseku med objekti 

Bukov Vrh 7 mimo vodnega zajetja do 
sotočja dveh grap 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 

Poljane 

vzpostavitev in trajna 
zagotovitev ustreznega 

pretočnega profila struge 
(odstranitev in zaustavitev 
plavja ter plavin), sanacija 

72000 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 

naselji Hotovlja in Bukov Vrh, 
preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 



in stabilizacija razdejane 
struge (brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih 

objektov), 

priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, 

255 
LOČNICA - skozi naselje Sora - km 1,20 

do 1,65 
Ločnica Medvode 

protipoplavni in 
protierozijski ukrepi in 

objekti, sanacija poškodb, 
umirjanje hudourniške 

erozije 

77000 

varovanje naselja Sora, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

256 
MELČEVA GRAPA - zaplavne pregrade  v 

km 1,63 in 0,94 
Melčeva grapa Žiri 

čiščenje zaplavnega 
prostora, sanacija 

pregrade 
80000 

varovanje naselja Račeva, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

257 
BODOVELJSKA GRAPA ob zaselku Sv. 

Petra Hrib 8 - km 3,20 do 3,75 
Bodoveljska grapa Škofja Loka 

sanacija poškodb, 
protierozijski in 

protipoplavni ukrepi in 
objekti, umirjanje 

hudourniške erozije in 
plazenja 

82000 

varovanje zaselka Sv. Petra 
Hrib, infrastrukture in zemljišč 

pred hudourniško erozijo in 
poplavami, pozitiven vpliv na 

vodni in plavinski režim v 
povodju 

258 
SOVPAT od objektov na prekritju mimo 

hiše Log nad Šk. Loko 14 do izteka grape 
Sovpat Škofja Loka 

sanacija poškodovanih 
brežin, obrežnih 

zavarovanj in prečnih 
objektov, odstranitev in 
zaustavitev plavja ter 

naplavin 

82000 

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 

priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, stabilizacija in 

vzpostavitev pretočnega 
profila struge, preprečitev 

negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha 

259 
HRASTNICA gorvodno od hiše Sv. 

Barbara 21 - km 5,60 do 5,87 
Hrastnica Škofja Loka 

sanacija vodne 
infrastrukture, čiščenje 
zaplavnega prostora, 
umirjanje hudourniške 
erozije, protipoplavni 

ukrepi 

113000 

varovanje zaselka Sv. 
Barbara št. 21, infrastrukture 
in zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami, 
pozitiven  vpliv na vodni in 
plavinski režim v povodju 

260 
HRASTNICA gorvodno od zaplavne 

pregrade - km 5,95 do 6,45 
Hrastnica Škofja Loka 

sanacija poškodb, 
protierozijski in 

protipoplavni ukrepi in 
objekti, umirjanje 

hudourniške erozije in 
plazenja 

113000 

varovanje naselja Puštal, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

261 
HOTOVELJŠČICA na odseku med 

objektoma Hotovlja 32 in Hotovlja 42 
Hotoveljščica 

Gor. Vas - 
Poljane 

sanacija in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, 
obrežnih zavarovanj in 

prečnih objektov), 
vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila struge 

(odstranitev naplavin, 
izvedba protipoplavnih 

ukrepov) 

140000 

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 

priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, preprečitev 

negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 

naselje Hotovlja 

262 DRŠAK od izteka iz grape do izliva Dršak (Koširnica) 
Gor. Vas - 

Poljane 

odstranitev in trajna 
zaustavitev plavin oziroma 

plavja, sanacija in 
stabilizacija razdejanih 

odsekov struge, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

140000 

preprečitev negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 

priobrežne površine, 
infrastrukturo in  več objektov 

263 
LOČNICA - skozi spodnji del naselja 

Trnovec - km 2,15 do 3,10 
Ločnica Medvode 

sanacija poškodb, 
protierozijski ukrepi, 
umirjanje plazenja in 
hudourniške erozije 

268.000 € 

varovanje infrastrukture, 
objektov in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

264 
PREŠNICA skozi zgornji del Preske - km 

0,80 do 1,45 
PREŠNICA Medvode 

zadrževanje plavin, 
sanacija poškodb, 

umirjanje hudourniške 
erozije, protipoplavni 

ukrepi in objekti 

80.000 € 

varovanje naselja in 
industrijske cone, 

infrastrukture in zemljišč pred 
hudourniško erozijo in 

poplavami 

265 
LOČNICA - skozi zgornji del naselja 

Trnovec - km 6,90 do 7,25 
LOČNICA Medvode 

protierozijski in 
protipoplavni ukrepi in 

objekti, sanacija poškodb, 
umirjanje hudourniške 

erozije 

65.000 € 

varovanje stanovanjskih 
objektov, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

266 
POLINOV POTOK - gorvodno od naselja 

Gosteče 
POLINOV POTOK Škofja Loka 

zadrževanje plavin, 
umirjanje hudourniške 
erozije, protipoplavni in 

protierozijski ukrepi 

60.000 € 

varovanje naselja Gosteče, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

267 SELNICA - zaplavna pregrada v km 1,62 Selnica Železniki čiščenje zaplavka 7.000 € 

varovanje naselja Selca, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

268 
LAJŠČICA - zaplavna pregrada nad prvo 

serpentino 
Lajščica Železniki čiščenje zaplavka 7.000 € 

varovanje naselja Selca, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

269 
KROPARICA - zaplavna pregrada  nad 

vodnim zajetjem 
Kroparica Radovljica čiščenje zaplavka 17.000 € 

varovanje naselja Kropa, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

270 
SUHA v Ribčevem Lazu - zaplavna 

pregrada  v km 0,56 
Suha v Ribčevem 

Lazu 
Bohinj čiščenje zaplavka 4.000 € 

varovanje naselja Ribčev 
Laz, infrastrukture in zemljišč 
pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

271 
BELCA V Boh. Bistrici - zaplavna pregrada 

v km 1,60 
Belca Bohinj čiščenje zaplavka 9.000 € 

varovanje naselja Bohinjske 
Bistrice, infrastrukture in 

zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami 

272 
BELICA - zaplavna pregrada nad 

železnico 
Belica Bohinj čiščenje zaplavka 28.000 € 

varovanje naselja Bohinjske 
Bistrice, infrastrukture in 

zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami 

273 
PIŠNICA pri hotelu Lek - zaplavna 

pregrada v km 1,84 
Pišnica Kranjska gora čiščenje zaplavka 26.000 € 

varovanje objektov in naselja 
Kranjska Gora, infrastrukture 
in zemljišč pred hudourniško 



erozijo in poplavami 

274 
NIDRARSKA GRAPA - zaplavna pregrada  

v km 0,21 
Nidrarska grapa Železniki čiščenje zaplavka 21.000 € 

varovanje objektov in zaselka 
Podrošt, infrastrukture in 

zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami 

275 
SORŠKI POTOK - zaplavna pregrada v 

km 0,20 
Sorški potok Železniki čiščenje zaplavka 6.000 € 

varovanje objektov, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

276 
ŠTANDELGRUB - 3 zaplavne pregrade od 

km 0,18 do 0,25 
Štandelgrup Železniki čiščenje zaplavka 15.000 € 

varovanje objektov, 
infrastrukture in zemljišč pred 

hudourniško erozijo in 
poplavami 

277 DAŠNICA - zaplavna pregrada v km 4,69 Dašnica Železniki čiščenje zaplavka 14.000 € 

varovanje objektov in naselja 
Dašnica, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

278 
JENKOV GRABEN - zaplavna pregrada 

nad reg. cesto 
Jenkov graben Jezersko čiščenje zaplavka 11.000 € 

varovanje zaselka Zg. 
Jezersko, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

279 JARČJI POTOK -  km 1.80 do 2.50 Jarčji potok Žiri 
čiščenje zaplavkov 
zaplavnih pregrad 

9.000 € 

preprečitev sproščanja plavin 
in zaplavljanja struge ob 
stanovanjskih objektih - 

poplavna varnost 
stanovanjskih objektov in 

lokalne ceste 

280 OSOJNICA - km 1.80 in 2.00 Osojnica Žiri 
sanacija prečnih objektov 

in obrežnih zavarovanj 
30.000 € 

neposredno izboljšanje 
poplavne varnosti in zaščite 
pred erozijo bližnjih objektov 

 
 
 
 
  



2.2.1.4 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015  
na območnem oddelku območja srednje Save 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

136 Čiščenje prod. zadrževalnika Bistričica Kamnik 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

137 Čiščenje prod. zadrževalnika Grad I 
Cerklje na 

Gorenjskem 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

138 Čiščenje prod. zadrževalnika Grad II 
Cerklje na 

Gorenjskem 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

139 Čiščenje prod. zadrževalnika Polter Kamnik 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

140 Čiščenje prod. zadrževalnika Čepljica Lukovica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

141 Čiščenje prod. zadrževalnika Žabca Lukovica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 



142 Čiščenje prod. zadrževalnika Brezovški graben 
Cerklje na 

Gorenjskem 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

143 Čiščenje prod. zadrževalnika Selščica Kamnik 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

144 Čiščenje prod. zadrževalnika Snoviščica Kamnik 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

145 Čiščenje prod. zadrževalnika Žužov graben Lukovica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

146 Čiščenje prod. zadrževalnika Ajdkov Jarek Log-Dragomer 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

147 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Benšetov graben  1 

- 10 
Škofljica 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

148 Čiščenje prod. zadrževalnika Cepinov graben 
Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

149 Čiščenje prod. zadrževalnika Ilov graben 
Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

150 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Mačkov Graben Od 

1 Do 12 

Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

151 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Podlipščica - 

Šuštarejv graben 
od 1 do 4 

Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

152 Čiščenje prod. zadrževalnika Malenca Borovnica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

153 Čiščenje prod. zadrževalnika Bela Vrhnika 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

154 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Belca - Belški 

graben 

Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

155 Čiščenje prod. zadrževalnika Radna Brezovica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

156 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Snežak pritok 

peskolov 
Log-Dragomer 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

157 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Hudournik Jele - 

usedalnik 
Borovnica 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

158 Čiščenje prod. zadrževalnika Smrečji Graben Vrhnika 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

159 Čiščenje prod. zadrževalnika Žerovnikov Graben 
Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

160 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Jarek izpod 

Londona - peskolov 
MOL 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

161 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Jarek Rudnik 1 - 

peskolov 
MOL 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

162 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Dvorski Potok - 

peskolov 
MOL 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

163 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Graški Graben I In 

II (Loke) 
Zagorje ob 

Savi 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

164 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Kotredeščica - 

Apennice 
Zagorje ob 

Savi 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

165 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 34 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

166 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 35a 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

167 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 48 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

168 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 7 (1, 2) 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

169 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 17a (II) 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

170 Čiščenje prod. zadrževalnika Penkačev Graben 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

171 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Tacen pri 

spomeniku 
MOL 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

172 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Hudournik ob ulici 

bratov Novak 
MOL 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

173 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Slapnica 1 (drča) in 

2 
Litija 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

174 Čiščenje prod. zadrževalnika 

Sotočje 
Mežnarjevega in 

Štefanovega 
potoka - usedalnik 

MOL 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

175 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Levi pritok 
Srebotnice 

Trbovlje 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

176 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Stajski Potok I - 

usedalnik 
Dol pri 

Ljubljani 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

177 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Trboveljščica pri 

pokopališču 
Trbovlje 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

178 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Kovačev graben - 

potok A 
Osilnica 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

179 Čiščenje prod. zadrževalnika Osredak - Kuželj Kostel 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

180 Čiščenje prod. zadrževalnika Potok B Osilnica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 



181 Čiščenje prod. zadrževalnika Potok C2 Osilnica 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
4.300 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

182 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Levi pritok potoka 

C2 
Osilnica 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

183 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Pregrade Ribjek (1-

11) 
Osilnica 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

184 Čiščenje prod. zadrževalnika 
Pritok Robarice v 

Dolščakih 
Velike Lašče 

Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

185 Čiščenje neevidentiranih požiralnikov 
Požiralniki v občini 

Dobrepolje 
Dobrepolje Čiščenje požiralnikov 30.000 € 

zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

186 Čiščenje Rašice Rašica v Ponikvah Dobrepolje Čiščenje naplavin 20.000 € 
zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

187 Ureditev Kozmanjke s pritoki Kozmanjka s pritoki Velike Lašče 
Čiščenje naplavin,  posek 

zarasti, sanacija brežin 
40.000 € 

zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

188 Ureditev Grosupeljščice Od izliva do izvira Grosuplje 
Čiščenje naplavin in posek 

zarasti 
70.000 € 

zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

189 Ureditev Stiškega potoka Stiški potok 
Ivančna 
Gorica 

Čiščenje naplavin, posek 
zarasti, zavarovanje brežin 

60.000 € 
zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

190 
Ureditev Bistrice in pritokov v občini 

Sodražica 

Bistrica s pritoki/od 
izvira do Zamostca 

do Vinic 
Sodražica 

Čiščenje naplavin, 
zavarovanje brežin, 

izgradnja prodnih pregrad 
200.000 € 

zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

191 Zapoprnice na jarku Požar 3 
Lahov graben - 

Ilovica 
MOL Izgradnja zapornice 50.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

192 Zapoprnice ob Ižanski cesti - Jarek Ložica MOL Izgradnja zapornice 50.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

193 Čiščenje naplavin Glinščica MOL Čiščenje naplavin 20.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

194 Sanacija, čiščenje in ureditev Malega grab. 
Mali graben Jez 

Bokalci 
MOL Posek in čiščenje naplavin 100.000 € 

Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

195 
Čiščenje struge, sanacija brežin, sanacija 

jezu 

Cerkniščica 
Cerknica Pod 
cesto. 4 maja 

Cerknica Ogroženi st. objekti 180.000 € 
Sanacija in stabilizacija 

brežin izboljšanje 
prevodnosti, sanacija jezu 

196 Sanitarni posek vodot. V. Obrh - Dane Loška dolina Sanitarni posek 60.000 € 
Izboljšana 

pretočno.požiralnika 
Golobine 

197 
Odstranitev naplavin, čiščenje struge, 

stabilizacija struge 
Reka 

Cerklje na 
Gorenjskem 

Odsek od Grada do 
Komende, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

100.000 € 
Sanacija in stabilizacija 

brežin, izboljšanje 
prevodnosti 

198 
Odstranitev naplavin, čiščenje struge, 

stabilizacija struge 
Pšata 

Cerklje na 
Gorenjskem 

Odsek od Pšate do izliva. 
Odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija 
poškodb, stabilizacija 

struge 

100.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

199 Sanacija in ureditev Malega Grabna Mali Graben MOL Poglobitev, posek zarasti 150.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

nevarnosti 

200 
Vzpostavitev operativnega monitoringa na 

Ljubljanici in Gruberjevem kanalu 
Ljubljanica MOL 

Vzpostavitev monitoringa 
vodnih količin 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

(Bokalci + Ižica) 

201 Čiščenje požiralnikov 
Žrnki št. 28-29, 

Milavčevi ključi 30-
35, Vodonusje 36 

Cerknica Čiščenje 8 požiralnikov 11.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

202 Čiščenje požiralnika Blatni dol Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

203 Čiščenje požiralnika Mala karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

204 Čiščenje požiralnika Velika karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

205 Čiščenje požiralnika Nova karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

206 Čiščenje požiralnika Golobina Loška dolina Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

207 Čiščenje požiralnika 
Ponikve 1-7, 

Predstruge 1-6 
Dobrepolje Čiščenje požiralnika 17.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

208 Čiščenje požiralnika Krajčkova dolina Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

209 Čiščenje požiralnika Štihova dolina Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

210 Čiščenje požiralnika Špolarjev požiralnik Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

211 Čiščenje požiralnika Ratike Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

212 Čiščenje požiralnika Šmarjeta Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

213 Čiščenje požiralnikov Podpeč 1-2 Dobrepolje Čiščenje požiralnikov 26.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

214 Čiščenje požiralnikov (28) Rihtarjev Dobrepolje Čiščenje 28 požiralnikov 36.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

215 Čiščenje požiralnika Ponikve 8 Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 



216 Čiščenje požiralnika 

Črnopotoške staje 
1 -7, Doljne njive 8 
-14, Loške njive 15 
-19, Črnopotoške 

staje 20 - 21, Loški 
potok - požirak, 

Loški potok - retje, 
Želenjske jame 

Kočevje Čiščenje požiralnika 28.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

217 Čiščenje požiralnika 
Loški potok - 

požirak in retje 
Loški potok Čiščenje požiralnika 2.600 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

218 
Čiščenje struge, sanacija brežin + 

stabilizacija str. 
Iška, od Iške do 

Strahomerja 
Ig 

Sanacija in stabilizacija 
brežin izboljšanje prevodn. 

250.000 € 
Sanacija in stabilizacija 

brežin izboljšanje prevodn. 

219 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

ureditev prodnega zadrževalnika 
Mavelščica Medvode 

Odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija 

poškodb, stabilizacija 
struge, ureditev prodneghi 

zadrževalnikov 

50.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

220 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

ureditev prodnega zadrževalnika 
Medija Zagorje 

Odsek od Zagorja do 
Kisovca ,odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge, 

46.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

221 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Lesji potok Zagorje 

Odsek od Izlak do 
izvira,odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija 

poškodb, stabilizacija 
struge 

50.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

222 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Kotredeščica Zagorje 

Odsek od Sveje do 
Kotredežaizvira,odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, 

sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

50.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

223 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Orehovica Zagorje 

Odsek od Izlak do 
izvira,odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija 

poškodb, stabilizacija 
struge 

40.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

224 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Kanderščica Zagorje 

Odsek od Vidrgedo sotočja 
z Medijo,odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

100.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

225 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Bevščica Trbovlje 

Odsek od izvira do sotočja 
z Trboveljščico,odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, 

sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

30.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

226 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Trboveljščica Trbovlje 

Odsek od izvira do 
Trbovelj odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

20.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

227 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Sava Hrastnik 

Odsek od Hrastnika do 
Podkraja odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

105.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

228 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Boben Hrastnik 

Odsek od izvira do Čeč, 
odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija 
poškodb, stabilizacija 

struge 

30.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

229 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Brnica Hrastnik 

Odsek od izvira do izliva v 
Boben, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

30.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

230 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Kamnica Dol 

Odsek od regionalne ceste 
do izliva v Savo, 

odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija 

poškodb, stabilizacija 
struge 

60.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

231 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Tamackov graben Dol 

Odsek od izvira do izliva v 
mlinščico, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

15.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

232 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Stajski potok Dol 

Odsek od izvira do izliva v 
Savo, odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija 
poškodb, stabilizacija 

struge 

15.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

233 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Kamniška bistrica Domžale 

Odsek od iliva v Savo do 
Ihana, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

35.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

234 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Rača Domžale 

Odsek od izliva v K.B. do 
Zaloga, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

100.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 



235 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Kamniška Bistrica Kamnik 

Odsek od Kamnika do 
Godiča, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

75.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

236 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 
Gameljščica MOL 

Odsek od Povodja do izliva 
v Savo , odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

50.000 € 
Zmanjšanje poplavne 

ogroženosti prebivalcev 

237 Mala Božna s pritoki 
Selanov potok, 

Podrepec 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

Ureditev deformirane 
struge, sanacija zajed, 
stabilizacija nivelete, 

izvedba prodnih pregrad, 
čiščenje obstoječih 

pregrad 

118.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na 

poplavno varnost 

238 
Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, 

čiščenje struge 

Jablaniški potok, 
reka Reka, Loški 

potok 
Litija 

Sanacija brežin, 
odstranitev naplavin 

82.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na 

poplavno varnost 

239 Stolnik Besnica Stolnik / Besnica MOL 
stabilizacija struge, 
zaplavna pregrada 

57.000 € 
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

240 Savelnov graben 
Savelnov graben / 

Besnica 
MOL 

stabilizacija struge, 
zaplavna pregrada 

52.000 € 
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

241 Zajeda na Unici 
Unica / nad iztokom 

Malenščice 
Postojna sanacija zajed 62.000 € 

zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

242 Mala voda pod Majerjem Mala voda / Setnik 
Polhov 
Gradec 

odstranitev naplavin, 
sanacija zajed 

12.000 € 
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

243 Gradaščica pod Dvorom Gradaščica /Dvor 
Polhov 
Gradec 

sanacija zajed 36.000 € 
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

244 Črna Podstudenec Črna / Podstudenec Kamnik 
stabilizacija struge in dvig 

nivelete 
90.000 € 

zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

245 Volovljek Krivčevo 
Volovljek / nad 

Krivčevim 
Kamnik 

stabilizacija struge, 
zaplavna pregrada 

162.400 € 
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 

poplavna varnost 

246 Ureditev struge Drtijščice 
Drtijščica - Vinje pri 

Moravčah 
Moravče 

popravilo nekaterih 
obrežnih zavarovanj in 

posek zarasti 
52.000 € 

Zmanjšanje eroziske 
ogroženosti in izboljšanje 

poplavne varnosti 

 
 
 
  



2.2.1.5 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku območja spodnje Save 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

93 Drča, odsek v naselju Drča 
Drča (pritok 
Lačnega p.) 

Šentjernej 
Odstranitev podrtega 
drevja in zamaškov iz 

vejevja. 
3.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

94 Čadraški potok, Čadraže 4 Čadraški potok Šentjernej 
Izdelava začasnega 

zemeljskega nasipa pri hiši 
Čadraže 4. 

3.500 € 

Do ureditve celotne trase 
potoka vzdolž naselja se bo 

začasno v območju 
stanovanjske hiše Čadraže 4 

in gospodarskih objektov 
preprečilo prepravljanje letnih 

voda. 

95 Kobila, odsek gorvodno od izliva Kobila Šentjernej 
Odstranitev podrtega 
drevja in zamaškov. 

5.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

96 Kraški potok, odsek Kraška vas 14 Kraški potok Brežice 
Vzpostavitev pretočnega 

profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa. 

5.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

97 Dovški potok, Dovško 61 Dovški potok Krško 
Vzpostavitev pretočnega 

profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa. 

8.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

98 Črnivec, odsek Prapreče pri Šentjerneju Črnivec Šentjernej 
Vzpostavitev pretočnega 

profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa. 

10.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

99 Klamfer, odsek sotočje s Težko vodo Klamfer Novo mesto 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

10.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

100 Šumeči potok, odsek Gabrje Šumeči potok Novo mesto 
Odstranitev nanosa iz 

struge potoka in pribrežnih 
zemljišč. 

10.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

101 Sopota, Dornik Sopota Radeče 
Vzpostavitev pretočnega 

profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa. 

12.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

102 Brusničica, odsek skozi Velike Brusnice Brusničica Novo mesto 
Popravilo prelivnega praga 

in odstranitev prodnega 
nanosa. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 



103 Dolski potok, Sp. Vodale-Dol Dolski potok 
Mokronog-
Trebelno 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, izsek zarasti in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

104 Dovški potok, Dovško 62 Dovški potok Krško 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

105 Glaviški potok, Šentjanž - Kladje Glaviški potok Sevnica 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

106 Kobila, odsek Šentjernej - Brezovica Kobila Šentjernej 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

107 Prilipski potok Prilipski potok Brežice 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

108 Brusničica, odsek skozi Male Brusnice Brusničica Novo mesto 
Razširitev in vzpostavitev 

ter stabilizacija pretočnega 
profila. 

20.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

109 Lukovški potok, Lukovec (Lakner) Lukovški potok Litija 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

20.000 € 
Zagotovitev zadostne 

prevodnosti in stabilnosti 
struge. 

110 Mirna, Obolner - Tlaka - Moravče Mirna Litija 

Odstranitev zamaškov, 
prevrnjenih dreves, panjev, 

nanosa in uničenega 
cevnega prepusta iz 
pretočnega profila. 

Vzpostavi in zavaruje se 
pretočni profil. 

20.000 € 
Zagotovitev zadostne 

prevodnosti in stabilnosti 
struge. 

111 Sopota, ods. naselje Žebnik Sopota Radeče 
Zavarovanje poškodb 

pretočnega profila Sopote. 
20.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka 
in s tem poplavne varnosti na 
tej lokaciji in v skozi dolvodna 

naselja.Ohranitev višinske 
stabilnosti odseka in s tem 

poplavne varnosti dolvodnih 
naselij. 

112 Sevnična, dolvodno od jezu Orešje Sevnična Sevnica 
Vzpostavitev in 

zavarovanje pretočnega 
profila. 

22.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti ter stabilnosti 

odseka. 

113 Kameniški potok, odsek Križišče Kameniški potok Sevnica 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

25.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

114 Kobila, odsek Gorenje Vrhpolje Kobila Šentjernej 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

25.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

115 Mirna, odsek Migolica 14 Mirna Mirna 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

25.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

116 Mirna, odsek Puščava Mirna 
Mokronog-
Trebelno 

Izsek zarasti in 
zavarovanje L. br. v 
območju stan. hiše 

Puščava 1 

25.000 € 

Povečanje prevodnosti 
starega desnega rokava 
Mirne in s tem znižanje 

gladin visokih voda v naselju 
Puščava . 

117 Glaviški potok, odsek Prinštal, Štajngrob Glaviški potok Sevnica 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

30.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

118 Radulja, odsek Zavinek - Škocjan Šmarješke Toplice Škocjan 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

30.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti ter stabilnosti 

odseka. 

119 Brestanica, Anže-Kostanjek Brestanica Krško 

Odstranitev nanosa, 
podrtega drevja, 

zavarovanje poškodovanih 
brežin 

35.000 € 
Zagotovitev zadostne 

prevodnosti struge na odseku 
skozi naselje. 

120 Klamfer, odsek  Šentjošt Klamfer Novo mesto 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

40.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

121 
Klamfer, odsek Hrušica (zemeljski plaz 

Brulc) 
Klamfer Novo mesto 

Odstranitev zemeljskega 
plazu iz pretočnega profila 

in zavarovanje brežin. 
40.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

122 
Podborški potok, odsek Svinjsko - Kal pri 

Krmelju 
Podborški potok Sevnica 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

40.000 € 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 



123 
Lačni (Prekopski) potok, odsek D. Prekopa 

- Gruča 
Lačni potok 

Šentjernej, 
Kostanjevica 

na Krki 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, izsek zarasti in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

50.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

124 
Impoljski potok, popravilo obstoječega 

zavarovanja ob cesti Impoljca - Zavratec 
Impoljski potok Sevnica 

Popravilo zavarovanja 
brežin in odstranitev 

posameznih podrtih dreves 
in zamaškov iz pretočnega 

profila. 

35.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

125 Babni potok, odsek Gabrje, Pangrč grm Babni potok Novo mesto 
Čiščenje zaplavnega 
prostora in popravilo 

zaplavne prodne pregrade. 
80.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka 
in s tem poplavne varnosti na 
tej lokaciji in v skozi dolvodna 

naselja.Ohranitev višinske 
stabilnosti odseka in s tem 

poplavne varnosti dolvodnih 
naselij. 

126 Glažuta, Stabilizacija Glažuta Radeče 
Regulacija struge z 

izgradnjo stabilizacijskih 
pregrad. 

80.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka 
in s tem poplavne varnosti na 
tej lokaciji in v skozi dolvodna 

naselja.Ohranitev višinske 
stabilnosti odseka in s tem 

poplavne varnosti dolvodnih 
naselij. 

127 Težka voda, odsek izliv - Gotna vas Težka voda Novo mesto 

Odstranitev zamaškov iz 
plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek 
zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

80.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti. 

128 
Radulja, vzdrževanje sonaravno 

urejevanih odsekov 
Radulja Škocjan 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo 
prodnega nanosa in 

zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

90.000 € 

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 

terena in povečanje poplavne 
varnosti ter stabilnosti 

odseka. 

129 
Šumeči potok, popravilo prodne pregrade 

Gabrje 
Šumeči potok Novo mesto 

Izgradnja zadrževalnika 
plavin in odstranitev 
nanosa in plavja na 
odseku gorvodno od 

pregrade. 

95.000 € 
Stabilizacija gorvodnega 
odseka in kontrola nad 

sproščanjem plavin. 

130 
Prilipski potok, izgradnja prodnega 

zadrževalnika 
Prilipski potok Brežice 

Izgradnja zadrževalnika 
plavin. 

100.000 € 
Stabilizacija gorvodnega 
odseka in kontrola nad 

sproščanjem plavin. 

131 Mirna, odsek Puščava Mirna 
Mokronog-
Trebelno 

Regulacija desnega rokava 
Mirne skozi naselje 

Puščava. 
150.000 € 

Povečanje prevodnosti 
starega desnega rokava 
Mirne in s tem znižanje 

gladin visokih voda v naselju 
Puščava . 

132 Savrica, ureditev skozi Žužkovo dolino Savrica 
Mokronog-
Trebelno 

Ureditev vodotoka. 120.000 € 
Zagotovitev zadostne 

prevodnosti in stabilnosti 
struge. 

133 
Sušica, popravilo reguliranega odseka 

gorvodno od naselja Šutna 
Sušica Krško 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z obnovitvijo 

nekdanje trase. 
154.500 € 

Zagotavljanje projektirane 
stabilnosti in prevodnosti 

odseka. 

134 
Krka, popravilo vzdolžnega d. br. 

zavarovanja v Drami 
Krka Šentjernej 

Vzdolžno kamnito-
vegetativno zavarovanje 
brežine z lesenimi piloti. 

230.000 € 
Zagotovitev stabilnosti brežin 
na odseku tudi v času visokih 

voda. 

135 
Bistrica, Možina - jez v Dragi pri 

Šentrupertu, več odsekov 
Bistrica Šentrupert 

Odstranitev zamaškov 
(prevrnjena drevesa, 

vejevje,...) in nanosa za 
vzpostavitev pretočnega 

profila. Nujno je 
zavarovanje brežin in 

Stabilizacija dna. 

250.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka 
in s tem poplavne varnosti na 
tej lokaciji in v skozi dolvodna 

naselja.Ohranitev višinske 
stabilnosti odseka in s tem 

poplavne varnosti dolvodnih 
naselij. 

 
 
 
 
 
  



2.2.1.6 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku povodje območja Savinje 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

69 Juvanski potok v Juvanju Juvanski potok 
Ljubno ob 

Savinji 
Čiščenje prodnih 
zadrževalnikov 

10.000 € 
Preprečevanje zaplavljenosti 

struge 

70 Kozarica v Vodružu Kozarica Šentjur 
Čiščenje prodnega 

zadrževalnika 
20.000 € 

Preprečevanje zaplavljanja 
struge dolvodno 

71 Šonovo v Kozjem Šonovo Kozje 
Stabilizacija korita nad 

naseljem 
20.000 € 

Izboljšanje pretočnosti struge 
v naselju Šonovo (8 objektov) 

72 Lahomnica v Tevčah Lahomnica Laško Zavarovanje brežin 30.000 € 
Ohranjanje vodnega režima 

in varovanje 5 objektov 

73 Trnava v Mozirju Trnava Mozirje 
Čiščenje prodnih 
zadrževalnikov 

30.000 € 

Preprečevanje zaplavljenosti 
korit strug, 

 izboljšanje pretočnosti 
struge (15 objektov) 

74 Klobaša v Solčavi Klobaša Solčava 
Čiščenje prodnih 
zadrževalnikov 

60.000 € 
Preprečevanje zaplavljenosti 

struge 

75 Breznica skozi Brezno Breznica 
Laško, 

Hrastnik 

Čiščenje  struge, 
stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

69.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

v naselju Brezno (21 
objektov) 

76 Draganja v Rogatcu Draganja Rogatec 
Čiščenje struge in 

stabilizacija korita nad 
naseljem 

70.000 € 
Preprečevanje zaplavljanja 

struge nizvodno skozi naselje 

77 Paka v Mislinji s pritoki Paka Mislinja 
Čiščenje  struge, 

stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

72.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

v naseljih Gornji in Srednji 
Dolič 

78 Bočnica v Bočni Bočnica Gornji Grad 
Čiščenje prodnih 

zadrževalnikov in sanacija 
posameznih poškodb 

75.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

naselja Bočna (7 objektov) 

79 Šmarski potok v Šmarju Šmarski potok 
Šmarje pri 

Jelšah 
Čiščenje odvečne in 
polomljene zarasti 

80.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 
v naselju Šmarje pri Jelšah 

80 Motnišnica v Motniku Motnišnica Kamnik 
Čiščenje  struge, 

stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

82.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 
v naselju Motnik (9 objektov) 

81 Ložnica in razbremenilnik Ložnice Ložnica Polzela 
Čiščenje naplavin in 

odvečne ter polomljene 
zarasti 

90.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 
v naselju Orova vas in Založe 

82 Artišnica v Migojnicah in Zabukovici Artišnica Žalec 
Čiščenje  struge, 

stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

105.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

v naseljih Migojnice in 
Zabukovica 

83 Razbremenilnik Pirešice Pirešica Žalec 
Čiščenje naplavin in 

odvečne ter polomljene 
zarasti 

90.000 € Ohranjanje vodnega režima 

84 Lučnica s pritoki Lučnica Luče 
Čiščenje prodnih 
zadrževalnikov 

90.000 € 
Preprečevanje zaplavljenosti 

korit strug, 
 izboljšanje pretočnosti 



struge (5 objektov) 

85 Savinja v Rečici ob Savinji Savinja 
Rečica ob 

Savinji 
Čiščenje struge 120.000 € 

Izboljšanje pretočnosti struge 
(21 objektov) 

86 Dreta s pritoki v Gornjem Gradu Dreta Gornji Grad 
Stabilizacija strug nad 
naselji in zavarovanje 

brežin 
132.000 € 

Preprečevanje zaplavljenosti 
korit strug 

87 Ljubnica s pritoki na Ljubnem 
Ljubnica, Krumpah, 

Žep 
Ljubno ob 

Savinji 

Čiščenje  prodnih 
zadrževalnikov in 

zavarovanje brežin 
150.000 € 

Preprečevanje zaplavljenosti 
korit strug 

88 Hudinja v Vitanju Hudinja Vitanje 
Čiščenje  struge, 

stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

150.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

v naselju Vitanje 

89 Dreta v Nazarjah Dreta Nazarje 
Čiščenje  struge in 
zavarovanje brežin 

165.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

(21 objektov) 

90 Bolska v Brodeh Bolska Vransko 
Čiščenje  struge, 

stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

164.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

v naselju Brode ( 4 objekti) 

91 Savinja na Ljubnem Savinja 
Ljubno ob 

Savinji 

Čiščenje in vzpostavitev 
pretočnosti struge ter 
zavarovanje brežin 

238.000 € 
Izboljšanje pretočnosti struge 

(22 objektov v naseljih 
Okonina in Podter) 

92 Voglajna v Štorah Voglajna Štore, Celje 
Čiščenje odvečne zarasti 

in naplavin 
150.000 € 

Izboljšanje pretočnosti struge 
v industrijski coni Štore 

 
 
 
 
  



2.2.1.7 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku porečja reke Drave 

 

 
 

Zap. 
Št. 

Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

17 Flisov potok - čiščenje izlivnega odseka Flisov potok Prevalje 
Odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
5.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(večstanovanjski objekti) 

18 
Suha - odstranitev naplavin iz zaplavnega 

prostora pregrade 
Suha Ravne na Kor. 

Odstranitev naplavin iz 
pretočnega profila 

6.000 € 
Zmanjšanje odlaganja 
naplavin na dolvodnih 

odsekih 

19 
Šentanelska reka - čiščenje izlivnega 

odseka 
Šentanelska reka Prevalje 

Odstranitev naplavin iz 
pretočnega profila 

7.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

20 
Hud v Starem trgu - čiščenje izlivnega 

odseka 
Hud. Starem trgu 

Slovenj 
Gradec 

Odstranitev naplavin 7.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

21 
Radizelski p. - med Mariborsko cesto in 

AC 
Radizelski potok 

Hoče - 
Slivnica 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti 

23.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

okoliškim stan. hišam 

22 Skomarje - prodni zadrževalnik Dravinja Zreče Odstranitev naplavin 15.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

23 Skomarje - prodni zadrževalnik Ločnikarica Zreče Odstranitev naplavin 15.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

24 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole 
Razbremenilnik 

Prednice 
Kidričevo 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

20.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

25 
Radvanjski p. - ureditev odseka od 

Lackova c. 41 do Za gradom 6 
Radvanjski potok Maribor 

Odstranitev naplavin in 
popravilo obstoječih 

zavarovanj 
20.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam 

26 
Ciglenški p. - ureditev odseka od h. št. 

Dvorjane 78 do stopnje v bližini Dvorjane 
3a 

Ciglenški p. Duplek 
Odstranitev naplavin in 

prekomerne zarasti 
25.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam in cesti 

27 
Vzpostavitev normalne pretočnosti 

Leskovec 
Razbremenilnik 

Polskave 
Slovenska 

Bistrica 
Odstranitev zarasti in 

naplavin 
25.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
naselij 

28 
Vzpostavitev normalne pretočnosti 

Poljčane 
Brežnica Poljčane 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

25.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

29 
Meža - vzdrževanje pretočnosti nad 

sotočjem z Javorskim potokom 
Meža Črna na Kor. 

Odstranitev naplavin iz 
pretočnega profila 

25.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(sanovanjske objekti, pošta) 

30 Mislinja - int..dela v Tomaški vasi Mislinja 
Slovenj 
Gradec 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti, 

sanacija nasipa 
25.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

31 
Bavhov potok - odstranitev naplavin iz 

zaplavnega prostora pregrade 
Bavhov potok Dravograd 

Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prsotora 

pregrade 
25.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in zmanjšanje 

odlaganja naplavin dolvodno 
od pregrade 

32 
Mevlja - vzdrževalna dela dolvodno od 

Goričnika 
Mevlja Mislinja 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti, 

sanacija erozijskih zajed 
25.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 



33 Hočki p. - čiščenje usedalnika pri Vreclu Hočki potok 
Hoče - 
Slivnica 

Odstranitev naplavin 30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

stan. hišam dolvodno od 
usedalnika 

34 
Vzpostavitev normalne pretočnosti Zg. 

Polskava 
Polskava 

Slovenska 
Bistrica 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

35 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole 
Razbremenilnik 

Framskega potoka 
Kidričevo 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

36 
Vzpostavitev normalne pretočnosti 

Podlehnik 
Rogatnica Podlehnik 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

30.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

37 Razbremenilnik Pekrskega p. 
Razbremenilnik 
Pekrskega p. 

Maribor Odstranitev naplavin 35.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

okoliškim stan. hišam 

38 Farni potok - čiščenje izlivnega odseka Farni potok Prevalje 
Odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
35.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

39 
Bistrica - dolvodno od mostu na glavni 

cesti Maribor - Dravograd 
Bistrica 

Selnica ob 
Dravi 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti 

35.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

40 
Vzpostavitev normalne pretočnosti v 

dolžini cca 1100 m 
Črnec 

Središče ob 
Dravi 

Odstranitev poškodovane  
in prekomerne zarasti ter 

naplavin 
38.300 € 

Izboljšanje poplavne varnosti  
naselja Središče ob Dravi 

41 
Vzpostavitev normalne pretočnosti in 
sanacija nasipa v dolžini cca 3000 m 

Obrobni jarek 5 
(OJ5) 

Sveta Trojica 
Odstranitev naplavin in 

sanacija nasipa 
40.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam in cesti 

42 

Vzpostavitev normalne pretočnosti od 
iztoka v vodotok Sejanca do 

razbremenilnika Brežnice v dolžini cca 
3000 m 

Brežnica (Stara) Ormož 
Odstranitev zarasti in 

naplavin 
40.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
petim hišam v naselju 

Cvetkovci 

43 
Kotuljka - odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila v Brdinjah 
Kotuljka Ravne na Kor. 

Odstranitev naplavin iz 
pretočnega profila 

40.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

44 Mislinja - čiščenje izlivnega odseka Mislinja Dravograd 
Odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
40.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski, gostinski in 
industrijski objekti) 

45 
Velka - vzpostavitev pretočnosti na odseku 

med Podvelka 40 in Janževski Vrh 93 
Velka Podvelka 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti 

40.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objekti in 
industrijski objket) 

46 

Vzpostavitev normalne pretočnosti od 
železniške proge gorvodno do regionalne 
ceste Ormož -Središče ob Dravi, v dolžini 

cca 1800 m 

Libanja Ormož 
Odstranitev zarasti in 

naplavin ter nadvišanje 
obstoječega nasipa 

40.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

stanovanjskim hišam v 
naselju Obrež 

47 
Vzpostavitev normalne pretočnosti pod 

železniškim viaduktom v Pesnici na dolžini 
1650 m 

Pesnica Pesnica 
Odstranitev prekomerne 
zarasti ter sanacija pošk. 

zavarovanja 
43.650 € 

Zaščitla obstoječe VI, 
izboljšanje poplavne varnosti 

obstoječe ind. cone ter  
naselja 

48 Vzpostavitev normalne pretočnosti Grajena/Ptuj Ptuj Odstranitev naplavin 45.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 
st. objektom, Gimnaziji Ptuj in 

državni cesti 1292 

49 
Šumec - odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prostora pregrade 

Šumec Mežica 
Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prsotora 

pregrade 
45.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in zmanjšanje 

odlaganja naplavin dolvodno 
od pregrade 

50 
P. iz Kamniške grabe - ureditev odseka od 

h. št. Kamniška graba 70 do Kamniška 
graba 90 

Potok iz Kamniške 
grabe 

Maribor 
Odstranitev naplavin in 

popravilo obstoječih 
zavarovanj 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam in cesti 

51 
Vzpostavitev normalne pretočnosti od 

iztoka v reko Pesnico do regionalne ceste 
Ptuj-Ormož v dolžini cca 2100 m 

Sejanski potok Ormož 
Odstranitev zarasti in 

naplavin 
50.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
desetim hišam v naselju 

Trgovišče 

52 
Vzpostavitev normalne pretočnosti 

Zbelovo 
Dravinja 

Slovenske 
Konjice 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

53 
Vzpostavitev normalne pretočnosti Rače-K 

6/2 
Rakitovec Rače-Fram 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

50.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

54 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole Framski potok Kidričevo 
Odstranitev zarasti in 

naplavin 
50.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
naselij 

55 
Mislinja - odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prostora pregrade 

Mislinja Mislinja 
Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prsotora 

pregrade 
50.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in zmanjšanje 

odlaganja naplavin dolvodno 
od pregrade 

56 Mislinja - int..dela v Mislinjski Dobravi Mislinja 
Slovenj 
Gradec 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti, 

sanacija erozijskih zajed 
50.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

57 Vzpostavitev normalne pretočnosti Podova Hotinjšček Rače-Fram 
Odstranitev zarasti in 

naplavin 
60.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
naselij 

58 
Vzpostavitev normalne pretočnosti Rače-K 

6/1 
Žabnik Rače-Fram 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

70.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

59 
Vzpostavitev normalne pretočnosti na 

dolžini 4520 m 
Pesnica 

Lenart, Sveta 
Trojica v 

Slovenskih 
goricah 

Odstranitev poškodovane 
in selektivni posek 
prekomerne zarasti 

71.600 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselju Šetarova in cesti 
Gočova- Voličina 

60 
Pekrski p. - od usedalnika do sotočja z 

Radvanjskim 
Pekrski potok Maribor Odstranitev naplavin 80.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam in 
stanovanjskim blokom 

61 
Vzpostavitev normalne pretočnosti Loče-

Penoje 
Dravinja 

Slovenske 
Konjice 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

80.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

62 
Lobnica - odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prostora pregrade 

Lobnica Ruše 
Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prsotora 

pregrade 
80.000 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in zmanjšanje 

odlaganja naplavin dolvodno 
od pregrade 

63 Žitečki p. - na odseku od nasipov do mlina Žitečki potok Duplek Odstanitev naplavin 85.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 
okoliškim stan. hišam, cesti 

in bencinskemu servisu 

64 
Vzpostavitev normalne pretočnosti 

Perovec 
Oplotnica 

Slovenske 
Konjice 

Odstranitev zarasti in 
naplavin 

86.500 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naselij 

65 
Vzpostavitev normalne pretočnosti v 

Vršniku 
Radečki potok Kungota 

Odstranitev prekomerne 
zarasti ter sanacija pošk. 

90.000 € 
Izboljšanje poplavne varnosti 

naseliju 



66 Sanacija brežine na levem bregu na Vičavi Drava/Vičava Ptuj Zavarovanje brežine 590.000 € 
Izboljšanje varnosti 

ogroženih hiš zaradi erozije 

67 Meža - čiščenje izlivnega odseka Meža Dravograd 
Odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
55.950 € 

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 

(stanovanjski objketi) 

68 Radoljna-sanacijska dela 
Radoljna-Lovrenc 

na Pohorju 
Lovrenc na 

Pohorju 
Zavarovanje brežin in 

formiranje struge 
155.000 € 

Izboljšanje poplavne varnosti 
naselij 

 
 
 
 
 
 
  



2.2.1.8 Podrobnejši prikaz in opis nujno potrebnih rednih vzdrževalnih del v letu 2015 
na območnem oddelku porečje reke Mure 

 

 
 
Zap. 
Št. 

Oddelek Intervencija Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje 

poplavne varnosti 

1 MS Nadvišanje Potok Bukovnica Lendava 
Nadvišanje desne brežine 

potoka 
15.000 € 

Uredidev pretočnega profila 
potoka ob naselju Banuta 

2 MS Iztok popravilo 
AK Gajševsko 

jezero 
Ljutomer 

popravilo iztočnega 
objekta 

20.000 € 
Popravilo erudirane brežine 
in izvedba zaščite brežine in 

dna iztočnega profila 

3 MS Ureditev Velkoga jarka Suhi Jarek 
Črenšovci, 

Velika Polana 
odstranitev lesne zarasti in 

izkop naplavin 
25.000 € 

Izboljša se poplavna zaščita 
naselja Žižki, Velika Polana 

4 MS Ureditev potoka pred Mostjem Potok Ritaš Lendava 
vzpostavitev pretočnega 

profila potoka 
40.000 € 

Zmanjšanje izpostavljenosti 
naselja Mostje pred 

poplavami 

5 MS Izkop naplavin Ščavnica Ščavnica Razkrižje 
Izkop naplavin v 

pretočnem profilu potoka 
Ščavnice 

45.000 € 
Zaščita treh objektov pred 

škodljivim delovanjem voda 

6 MS Ureditev Mokoša Potok Mokoš 
Mestna občina 

Murska 
Sobota 

Odstranitev drevesne 
zarasti in izkop naplavin iz 

profila potoka 
55.000 € 

zaščita dela naselja Bakovci 
pred škodljivim delovanjem 

voda 

7 MS Ureditev poškodb na Gračkem potoku Grački potok Grad 

Odstranitev zarasti in 
ureditev pretočnega 

profila, ter stabilizacija dna 
potoka 

75.000 € 
Zaščita naselja Grad in 

dolvodno ležeča naselja pred 
škodljivim delovanjem voda 

8 MS Izkop Kobilskega pred vtokom v Ledavo Kobiljski potok Lendava 
izkop naplavin iz profila 

potoka 
75.000 € 

Zmanjšanje izpostavljenosti 
naselja Mostje in Banuta 

pred poplavami 

9 MS Črnec v Trehmlinih Črnec Lendava 
odstranitev lesne zarasti in 

izkop naplavin 
85.000 € 

Ureditev pretočnega profila 
skozi naselje Trimlini in 

preprečitev zalivanja 
stanovanjskih objektov ob 

potoku 

10 MS Ureditev Črnca v Veliki Polani Črnec Velika Polana 
ureditev pretočnega profila 

skozi Veliko in Malo 
Polano 

90.000 € 

Uredi se zaščita pred 
škodljivim delovanjem voda 
skozi naselja Mala in Velika 

Polana 

11 MS 
Ureditev Kobiljskega skozi naselje 

Motvarjevci 
Kobiljski potok 

Moravske 
Toplice 

Ureditev brežin vodotoka 
in odstranitev lesne zarasti 

105.000 € 

Zmanjšanje izpostavljenosti 
naselja pred škodljivim 

delovanjem voda (poplave 
zalile celo vas) 

12 MS Ureditev Boračevskega potoka Boračevski potok Radenci 
Vzpostavitev pretočnega 

profila Boračevskega 
potoka 

106.000 € 
Zaščita pred škodljivim 

delovanjem voda 

13 MS Ureditev Črnca v Trnju Črnec Črenšovci 
ureditev pretočnega profila 

skozi Trnje 
120.000 € 

Prepreči se poplavna 
ogroženost naselja Trnja 

14 MS 
Ureditev Ratkovskega s pritoki v 

Prosenjakovcih 
Ratkovski potok 

Moravske 
Toplice 

Ureditev brežin vodotoka 
in odstranitev lesne zarasti 

80.000 € 
Zmanjšanje izpostavljenosti 

naselja pred škodljivim 



delovanjem voda (poplave 
zalile celo vas) 

15 MS Izkop naplavin Ščavnica Ščavnica Ljutomer 
Izkop naplavin v 

pretočnem profilu potoka 
Ščavnice 

180.000 € 
Zaščita pred škodljivim 

delovanjem voda 

16 MS Mejna Ledava z Madžari Ledava Lendava 
Vzpostavitev pretočnega 

korita 
450.000 € 

Omogoči se večja pretočnost 
skozi mesto Lendava 

 
 
 
  



 
3 SKLOP 3 - Sistemski, organizacijski, normativni in finančni ukrepi za izboljšanje 

stanja na področju obvladovanja poplavne ogroženosti v RS 
 
V tem poglavju so našteti ključni dolgoročni ukrepi, da bi se stanje na področju sistemske, 
organizacijske, normativne in finančne plati področja upravljanja z vodami  oz. obvladovanja 
poplavne ogroženosti izboljšalo na dolgi rok. 
 
Predvidene aktivnosti so rangirane na tiste, ki jih je treba takoj in prioritetno pričeti izvajati 
(PRIORITETA A) in na tiste, ki jih je treba urediti na daljši rok (PRIORITETA B).  
 
3.1 Povzetek dolgoročnih ukrepov  
 
3.1.1 Dolgoročni ukrepi – PRIORITETA A  
 

- Povečanje sredstev rednega vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih 
in priobalnih zemljišč iz cca 6-8 mio EUR letno na vsaj 25 mio letno 
 

- Redefinicija Sklada za vode v bolj primerno obliko, ki bo bolj primerna za učinkovito 
(so)financiranje protipoplavnih ukrepov 

 
- Reorganizacija področja upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji s ciljem bolj 

aktivnega izvajanja gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov 
 

- Bolj aktivno izvajanje obstoječih gradbenih protipoplavnih ukrepov 
 
 

- Večja aktivacija sredstev Sklada za vode za izvedbo preventivnih protipoplavnih 
ukrepov 
 

- Večja aktivacija sredstev EU kohezijskega in regionalnega sklada ter CBC in drugih 
EU programov v finančni perspektivi 2014-2020 za izvedbo preventivnih 
protipoplavnih ukrepov (vključno z aktivacijo sredstev iz naslova tehnične pomoči) 

 
- Bolj aktivno izvajanje ti. negradbenih protipoplavnih ukrepov na vseh poplavno 

ogroženih območjih v Sloveniji s koncentracijo aktivnosti na območja pomembnega 
vpliva poplav (takih je 61 v RS) 

 
- Priprava normativnih sprememb s katerimi se natančno določi, kaj se na področju 

urejanja voda šteje za vzdrževalna dela v javno korist 
 

- Priprava normativnih sprememb, s katerimi se odpravijo morebitne nepotrebne 
birokratske ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v prostor 

 
- Večja aktivacija strokovnih služb s področij urejanja prostora, graditve objektov, 

okoljskih presoj (npr. CPVO in PVO) in področja priprave investicijske dokumentacije 
v bolj aktivno pripravo in koordinacijo preventivnih gradbenih protipoplavnih ukrepov 

 
3.1.2 Dolgoročni ukrepi – PRIORITETA B 
 

- Aktivna priprava pragmatičnega in izvedljivega Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti v RS z naborom konkretnih gradbenih in negradbenih protipoplavnih 
ukrepov 

 



- Dopolnitev obstoječih in vzpostavitev novih javnih evidenc in podatkovnih baz s 
področja obvladovanja poplavne ogroženosti na Agenciji RS za okolje 

 
- Večja aktivacija sredstev Sklada za podnebne spremembe za izvedbo preventivnih 

protipoplavnih ukrepov 
 

- Večja aktivacija sredstev iz Programa razvoja podeželja v finančni perspektivi 2014-
2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov 

 
- Večja aktivacija sredstev iz raznih okoljskih programov (npr. LIFE program) v finančni 

perspektivi 2014-2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov 
 
 
3.2 Podrobnejši opis dolgoročnih ukrepov – PRIORITETA A  
 
3.2.1 PRIORITETA A - Povečanje sredstev rednega vzdrževanja vodotokov, vodne 

infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč iz cca 6-8 mio EUR letno na vsaj 
25 mio letno; 

 
Ključni kratkoročni in možni ukrep zagotovitev več sredstev za redno vzdrževanje vodotokov, 
vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč. V zadnjih letih so se letno za področje 
rednega vzdrževanja namenjala sredstva v višini cca 6-8 mio EUR letno, po ocenah 
Agencije RS za okolje bi za vsaj približno primerno redno vzdrževanje potrebovali cca 25 mio 
EUR letno. Bolj kvalitetno in bolj obsežno vzdrževani vodotoki, vodna infrastruktura in vodna 
ter priobalna zemljišča bi zelo prispevali k povečanju pretočnosti strug vodotokov in krepko 
zmanjšali poplavno ogroženost. V zvezi s tem je potrebno vzpostaviti tudi bolj aktiven nadzor 
nad porabo teh sredstev in zagotoviti, da se ta denar namenja iz integralnega proračuna, saj 
se je financiranje te dejavnosti iz Sklada za vode izkazalo za povsem neučinkovito. 
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija RS 
za okolje s koncesionarji 
 
 
3.2.2 PRIORITETA A - Redefinicija Sklada za vode v bolj primerno obliko, ki bo bolj 

primerna za učinkovito (so)financiranje protipoplavnih ukrepov 
 
Obstoječa oblika Sklada za vode (cca 40 mio EURov letnega priliva sredstev; določen s 162. 
členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13 in 40/14)) se je v praksi izkazala za neprimerno v smislu financiranja 
dolgotrajnega oz. večletnega razvoja protipoplavnih investicij. Predvsem se to najbolj odraža 
pri postopkih prenosa neporabljenih sredstev iz tekočega v naslednje leto in pri omejitvah pri 
sprejemanju predobremenitev v tekočem letu za naslednje leto.  
 
V letu 2014 je bilo prvič izvedeno financiranje tekočega vzdrževanja iz postavk Sklada 
za vode. Zaradi neprimernosti finančne oblike sklada za izvajanje tovrstnih zadev, je 
praktično v celem letu 2014 prihajalo do motenj v delovanju sistema in ogromno 
nepotrebnega administriranja (pogodbe, aneksi, prerazporeditve,…). Neprimernost takšnega 
financiranja tekočega vzdrževanja iz postavk vodnega sklada se posebej izrazito pokaže pri 
prevzemanju večletnih obveznosti do koncesionarjev, ki izvajajo večletno koncesijo 
vzdrževanja vodotokov, obličnost sklada pa dovoljuje prevzemanje obveznosti le znotraj 
enega proračunskega leta. Na podlagi navedenega je razvidno, da je nujna izločitev 
postavk tekočega vzdrževanja vodotokov iz postavk Sklada za vode že za leto 2015. 
 
Z namenom bolj učinkovite in bolj operativne oblike za financiranje protipoplavnih ukrepov, 
kakor tudi financiranje vseh drugih predpisanih nalog, bi bilo potrebno Sklad za vode  



preoblikovati v proračunski sklad, na kar več let opozarja tudi Računsko sodišče v svojih 
poročilih. 
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance 
 
 
 
3.2.3 PRIORITETA A - Reorganizacija področja upravljanja z vodami v Republiki 

Sloveniji s ciljem bolj aktivnega izvajanja gradbenih in negradbenih 
protipoplavnih ukrepov 
 

Na področju upravljanja z vodami v Sloveniji so ključne naloge upravljanja z vodami 
razdrobljene med tri institucije, in sicer, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za 
okolje in Inštitut za vode RS. Prepoznana pa je bila potreba po javni instituciji (javno podjetje, 
javna agencija, direkcija ali druga organizacijska oblika), ki bi se aktivno ukvarjala z razvojem 
in izvedbo gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov. Z vzpostavitvijo take institucije, 
ki bi bila organizirana po porečjih (Zgornja Sava, Srednja Sava, Spodnja Sava, Savinja, 
Drava, Mura, Soča in porečje jadranskih rek) in bi morala za začetek vključevati cca 60 (8 
porečij x 7-8 oseb na porečje) operativnih strokovnjakov bi se zelo intenziviral razvoj in 
izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju celotne Slovenije. Glede na grobo oceno bi taka 
institucija zahtevala cca 3 mio EUR stroška letno; njena korist oz. njen učinek z vidika 
zmanjševanja oz. preprečevanja škod po poplavah v prihodnje pa bi bil precejkrat večji. 
Operativne inženirje za razvoj projektov bi se lahko tudi prerazporedilo iz obstoječih javnih 
(npr. Inštitut za vode RS) in inženirskih organizacij (npr. Družba za razvoj infrastrukture doo 
ali INFRA doo).      

 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
3.2.4 PRIORITETA A - Bolj aktivno izvajanje obstoječih gradbenih protipoplavnih 

ukrepov; 
 
Ministrstvo za okolje in prostor trenutno vodi aktivnosti razvoja cca 130 gradbenih 
protipoplavnih ukrepov2 na različnih porečjih slovenskih vodotokov (npr. Savinja, Drava, 
Dravinja, Kamniška Bistrica, Gradaščica, Selška Sora, Mura, itd). Izvedbo teh investicij je 
treba pospešiti. Pregled obstoječih gradbenih protipoplavnih projektov s prikazom stopnje 
njihove izvedenosti in višine potrebnih sredstev za dokončanje njihove izvedbe je v Prilogi 2. 
V zvezi s tem bo ministrica za okolje takoj ustanovila projektno enoto za usmerjanje in 
koordinacijo projektov protipoplavnih investicij. 
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.2.5 PRIORITETA A - Večja aktivacija sredstev Sklada za vode za izvedbo 

preventivnih protipoplavnih ukrepov; 
 
Sredstva Sklada za vode (162. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-
A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14)) se od ustanovitve Sklada za vode z ZV-1 
večinoma porabijo za (so)financiranje aktivnosti, ki niso prioritetno protipoplavni ukrepi 
(hidroenergetska izraba, kmetijsko-namakalni sistemi, vodovodni sistemi, študije, financiranje 
javnih zavodov).  
 

                                                
2
 Grafični pregled lokacij obstoječih protipoplavnih investicij z informacijami o njih je dostopen na spletni strani 

http://gis.arso.gov.si/gis/profile.aspx?id=INVESTICIJE_AXL@Arso (username: investicije in password (vključno s klicajem na 
koncu): investicije!) 

http://gis.arso.gov.si/gis/profile.aspx?id=INVESTICIJE_AXL@Arso


Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.2.6 PRIORITETA A - Večja aktivacija sredstev EU kohezijskega in regionalnega 

sklada ter CBC in drugih EU programov v finančni perspektivi 2014-2020 za 
izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov (vključno z aktivacijo sredstev iz 
naslova tehnične pomoči); 

 
V osnutku Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju  2014 
-2020 je trenutno za Tematski cilj 5 (Podpora namenskim naložbam za prilagajanje 
podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu) glede na interno 
alokacijo sredstev za področja obvladovanja poplavne ogroženosti namenjenih 83 mio 
sredstev.  
 
Od 83 mio EUR glede na vir (so)financiranja: 
 

- Kohezijski sklad:  53 mio EUR; 
- Evropski sklad za regionalni razvoj (Vzhodna Slovenija): 30 mio EUR;  

 
Od 83 mio EUR glede na vsebino: 
 

- 70 mio EUR - gradbeni protipoplavni ukrepi; 
- 10 mio EUR - negradbeni protipoplavni ukrepi; 
- 2,0 mio EUR - alarmni sistemi,  
- 0,5 mio EUR – poplavne evidence in  
- 0,5 mio EUR - študije ogroženosti/tveganj. 

 
Glede na dejstvo, da gre za 7 letno finančno perspektivo, to pomeni (samo) cca 10 mio EUR 
letno za izvajanje gradbenih protipoplavnih ukrepov. Predlagamo povečanje alokacije 
sredstev za obdobje 2014-2020 na Tematski cilj 5. 
 
Nosilec aktivnosti:   Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko; Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.2.7 PRIORITETA A - Bolj aktivno izvajanje ti. negradbenih protipoplavnih ukrepov 

na vseh poplavno ogroženih območjih v Sloveniji s koncentracijo aktivnosti na 
območja pomembnega vpliva poplav (takih je 61 v RS) 

 
Z bolj aktivnim izvajanjem negradbenih protipoplavnih ukrepov kot so npr: 
 

- dvig nivoja informiranosti in ozaveščenosti poplavno ogroženih subjektov o nevarnosti 
poplavljanja (npr. izvedba javnih delavnic in predstavitve kart poplavne nevarnosti in 
kart poplavne ogroženosti poplavno ogroženim subjektom na terenu, predstavitve na 
lokalnem nivoju kje si je na internetu ali drugače možno ogledati poplavne karte, itd.); 

- praktični prikazi v lokalnem okolju kako je treba postopati v primeru nastopa poplav; 
- označevanje do kam so na posameznih območjih že segale poplave; 
- priprava in razvoj standardov poplavno odporne gradnje novih in obnove obstoječih 

stavb in drugih objektov na poplavno ogroženih območjih; 
- nadgradnja obstoječih in izvedba prognostičnih in alarmno-opozorilnih sistemov, ki 

dovolj zgodaj napovejo možnost večjega poplavnega dogodka; 
- razvoj, nadgradnja in redno vzdrževanje infrastrukture za zgodnje opozarjanje na 

možnost poplav; 
- priprava državne subvencijske sheme za spodbujanje sklepanja zavarovanj 

premoženjske škode v primeru poplav; 



 
bi lahko ključno in zelo hitro prispevali k boljši stopnji pripravljenosti poplavno ogroženih 
subjektov v RS na morebitne prihodnje poplavne dogodke. 

 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija RS za okolje v sodelovanju 
z Inštitutom za vode RS in občinami ter drugimi subjekti; Eko sklad. 
 
3.2.8 PRIORITETA A - Priprava normativnih sprememb s katerimi se natančno določi, 

kaj se na področju urejanja voda šteje za vzdrževalna dela v javno korist; 
 
Marsikatera nujna opravila in aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture so 
predmet nepotrebnih dodatnih postopkov. Z jasno določitvijo kaj se šteje za vzdrževalna dela 
v javno korist bi se stroški rednega vzdrževanja vodne infrastrukture znižali, prav tako pa bi 
se ta dela lahko tudi hitreje izvedla. 
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.2.9 PRIORITETA A - Priprava normativnih sprememb, s katerimi se odpravijo 

morebitne nepotrebne birokratske ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v 
prostor; 

 
Dolgotrajni postopki umeščanja v prostor, pridobivanja zemljišč in pridobivanja dovoljenj na 
področju razvoja protipoplavnih projektov so med ostalim tudi posledica podvajanj raznih 
presoj v različnih fazah razvoja projekta. Presoje je vsekakor treba izvesti, toda samo enkrat 
in v tisti fazi, ko je to možno in smiselno; po možnosti pa čimprej v času razvoja investicije.   
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Agencijo RS za okolje 
in Zavodom RS za varstvo narave ter drugimi nosilci urejanja prostora in soglasedajalci 
 
 
3.2.10 PRIORITETA A - Večja aktivacija strokovnih služb s področij urejanja prostora, 

graditve objektov, okoljskih presoj (npr. CPVO in PVO) in področja priprave 
investicijske dokumentacije v bolj aktivno pripravo in koordinacijo preventivnih 
gradbenih protipoplavnih ukrepov; 

 
Ugotovljeno je bilo, da postopki oz. proces razvoja gradbenih protipoplavnih ukrepov (npr. 
priprava prostorske, gradbene in investicijske dokumentacije za izgradnjo suhih 
zadrževalnikov,visokovodnih nasipov, itd.) traja v primerjavi z razvojem projektov drugih vrst 
nacionalne infrastrukture (npr. cestne, energetske, železniške) najdlje in je najbolj zamudno.   
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance. 

 
 
  



3.3 Podrobnejši opis dolgoročnih ukrepov – PRIORITETA B 
 
 

3.3.1 PRIORITETA B - Aktivna priprava pragmatičnega in izvedljivega Načrta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti v RS z naborom konkretnih gradbenih in 
negradbenih protipoplavnih ukrepov 
 

V skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom mora Ministrstvo za okolje in prostor do 
konca leta 2015 pripraviti Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki naj bo pripravljen 
zelo pragmatično in z jasnim naborom konkretnih gradbenih in negradbenih protipoplavnih 
ukrepov. Od začetka leta 2016, ko bi stopil tak načrt v veljavo, se vse aktivnosti v zvezi z 
obvladovanjem poplavne ogroženosti na 61 območjih pomembnega vpliva poplav prioritetno 
vodijo v skladu s tem načrtom. 

 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.3.2 PRIORITETA B - Dopolnitev obstoječih in vzpostavitev novih javnih evidenc in 

podatkovnih baz s področja obvladovanja poplavne ogroženosti na Agenciji RS 
za okolje 
 

Množica raznih podatkov (npr. podatki o prečnih in vzdolžnih profilih, podatki o projektnih 
pretokih, itd.) se je v zadnjih nekaj letih iz naslova javnega denarja nabrala na javnih zavodih 
(npr. Inštitut za vode RS, Geodetski inštitut RS, itd.), ki so za ministrstvo, pristojno za vode, 
izvajali strokovne in razvojne naloge. Vsi ti podatki in evidence niso bile nikoli prenesene na 
ARSO in umeščene v njihove sisteme. Prav tako nikoli ni bil omogočen javni dostop do vseh 
podatkovnih podlag vsem subjektom pod enakimi pogoji (ljudem, gospodarstvu, 
investitorjem, načrtovalcem); 
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija RS za okolje v sodelovanju 
z Inštitutom za vode RS 
 
 
3.3.3 PRIORITETA B - Večja aktivacija sredstev Sklada za podnebne spremembe za 

izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov; 
 
Sredstva Sklada za podnebne spremembe (določen s 128. členom Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 
- ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)) bi se 
v prihodnje lahko aktivno uporabila za (so)financiranje protipoplavnih ukrepov.  
 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
3.3.4 PRIORITETA B - Večja aktivacija sredstev iz Programa razvoja podeželja v 

finančni perspektivi 2014-2020 za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov; 
 
Tudi iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 iz naslova prilagajanja na 
podnebne spremembe obstaja možnost, da se izpeljejo določeni protipoplavni ukrepi, a v 
preteklosti se te možnosti (so)financiranja protipoplavnih ukrepov ni dovolj uporabilo.  
 
Nosilec aktivnosti:   Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor 
 



 
3.3.5 PRIORITETA B - Večja aktivacija sredstev iz raznih okoljskih programov (npr. 

LIFE program) v finančni perspektivi 2014-2020 za izvedbo preventivnih 
protipoplavnih ukrepov; 

 
Tudi iz raznih okoljskih EU finančnih programov (npr. LIFE) za obdobje 2014-2020 obstaja 
možnost, da se izpeljejo določeni protipoplavni ukrepi, a se v preteklosti te možnosti 
(so)financiranja protipoplavnih ukrepov ni uporabilo v zadostni meri.  

 
Nosilec aktivnosti:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
  



4 SKLOP 4 - Interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi 
 
Interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi - predlog interventnih del je bil 
pripravljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in obsega interventno vzdrževalna dela na 
cestni in drugi prometni infrastrukturi, ki je bila poškodovana v okviru poplavnih dogodkov. 
Ocenjena vrednost – 0.54 mio EUR (od tega v letu 2014 0,28 mio EUR in v letu 2015 
0.26 mio EUR). 
 
Poplave in neurja z obilnimi padavinami vsako leto povzročijo veliko škodo na državni cestni 
infrastrukturi. Gre za neposredno fizično škodo, ki jo povzroči voda s svojo razdiralno močjo, 
kot tudi za posredno škodo zaradi prekinjenih prometnih povezav, ko so zaradi poplavljenih 
vozišč vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore cest. Neposredna fizična škoda obsega 
erozijske poškodbe cestnega telesa, podpornih in opornih konstrukcij ter premostitvenih 
objektov, hudourniške nanose na cestišču in v sistem odvodnjavanja ter poškodbe brežin 
zaradi zemeljskih plazov in usadov, ki se prožijo zaradi namočenosti tal ter povečane količine 
zaledne vode. 
 

V okviru interventnih ukrepov za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti državnih cest 
je nujno izvesti dela, ki se jih je v zadnjih letih in desetletjih zaradi kroničnega pomanjkanja 
finančnih sredstev za vzdrževanje cest in vodotokov, delno ali v celoti opuščalo. Gre za 
vzdrževanje objektov odvodnjavanja, mostov in prepustov. Poškodovani prepusti in zasute 
struge, ki vodijo do njih, zmanjšujejo pretočnost voda, zaradi česar prihaja posledično do 
njenega razlivanja po vozišču.  
 
Za zmanjšanje tveganja za poplavljanje vozišč ter škode zaradi hudourniških nanosov je 
kratkoročno nujno izvesti ukrepe v smislu zagotavljanja boljše pretočnosti vodotokov in 
hudourniških korit pod cestnimi prepusti in mostovi.  
 
Za izvedbo nujnih intervencijskih del v smislu odstranitve nanosov materiala ob podpornih in 
opornih konstrukcijah premostitvenih objektov ter čiščenja prepustov, je potrebno zagotoviti 
dodatna finančna sredstva v višini 538.050,00 EUR (od tega v letu 2014 277.050,00 EUR 
in v letu 2015 261.000,00 EUR), saj Direkcija RS za ceste kot upravljavec glavnih in 
regionalnih cest za izvedbo teh intervencijskih del v okviru gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest nima zagotovljenih finančnih sredstev. Direkcija RS za ceste se že 
nekaj let sooča z minimalnim obsegom finančnih sredstev za izvajanje gospodarske javne 
službe vzdrževanja državnih cest, zato z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvaja zgolj tiste 
naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje prevoznosti cest ter varnosti udeležencev cestnega 
prometa.  
 
4.1 Interventna gradbena dela v letu 2014 
 
Zap. 
Št. 

Cesta Odsek Potek odseka Stac.  objekt Kratek opis poškodb  
Opis del za vzpostavitev 

pretočnosti 
Obm 

vrednost 
del z ddv 

Občina 

1. R3-680 1223 
Rim.Toplice-
Jurklošter 

5.100 most 
Erozijske poškodbe brežine 
in opornika 

Sanacija erozijskih poškodb 1 11.850,00 Laško 

2. R3-744 2346 Štore-Svetina-Laško 16.780 most 
Nanosi materiala in dreves 
ob opornikih 

Odstranitev nanosov 
materiala in dreves 

1 4.380,00 Laško 

3. R3-681 4005 Laško 20 most 
Nanosi materiala in dreves 
ob opornikih 

Odstranitev nanosov 
materiala in dreves 

1 4.380,00 Laško 

4. RT-933 1193 Breg-Jurklošter 6.184 most 
Nanosi materiala in dreves 
ob opornikih 

Odstranitev nanosov 
materiala in dreves 

1 2.190,00 Laško 

5. R3-605 5702 
Kambreško-Solarji.-
Livek 

3.700 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 1.500,00 Kanal 

6. R3-606 5702 
Kambreško-Solarji.-
Livek 

4.500 most Drevesa ob opornikih Odstranitev dreves 2 2.000,00 Kanal 

7. R3-608 1068 
Čepovan-Dol. 
Trebuša 

9.650 prepust poškodovan prepust izvedba novega prepusta 2 2.000,00 Tolmin 

8. R3-608 1068 
Čepovan-Dol. 
Trebuša 

10.200 prepust poškodovan prepust izvedba novega prepusta 2 3.000,00 Tolmin 

9. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 250 prepust Hudourniški nanosi Čiščenje prepusta 2 1.500,00 Tolmin 

10. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 1.350 prepust poškodovan prepust izvedba novega prepusta 2 4.000,00 Tolmin 



11. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 1.600 prepust 
Zasut prepust in jarki na 
območju prepusta 

Čiščenje prepusta in jarkov 2 4.000,00 Tolmin 

12. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 3.700 prepust poškodovan prepust 
izvedba novega prepusta fi 
100 

2 5.000,00 Tolmin 

13. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 4.500 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 5.000,00 Tolmin 

14. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 7.000 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 2.000,00 Tolmin 

15. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 7.100 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 2.000,00 Tolmin 

16. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 7.800 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 3.000,00 Tolmin 

17. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 8.000 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 3.000,00 Tolmin 

18. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 8.000 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 2.000,00 Tolmin 

19. R2-403 1072 Kneža-Podbrdo 8.300 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 2.000,00 Tolmin 

20. G2-102 1035 Sp. Idrija 800 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

2 1.000,00 Idrija 

21. G2-102 1035 Sp. Idrija 1.700 prepust 
Poškodovan prepust, 
hudourniški nanosi 

Odstranitev hudourniških 
nanosov, popravilo vtoka 

2 3.000,00 Idrija 

22. G2-102 1036 Želin-Sp. Idrija 9.500 prepust 
Poškodovan prepust, 
hudourniški nanosi 

Odstranitev hudourniških 
nanosov, popravilo vtoka 

2 6.000,00 Idrija 

23. G2-102 1036 Želin-Sp. Idrija 9.000 prepust 
Poškodovan prepust, 
hudourniški nanosi 

Odstranitev hudourniških 
nanosov, popravilo vtoka 

2 6.000,00 Idrija 

24. G2-102 1036 Želin-Sp. Idrija 8.820 prepust 
Poškodovan prepust, 
hudourniški nanosi 

Odstranitev hudourniških 
nanosov, popravilo vtoka 

2 8.000,00 Idrija 

25. R3-611 1024 Dornberk-Selo 3.150 jarek spodjedanje brežine podaljšanje prepusta 2 6.000,00 Ajdovščina 

26. R3-605 5702 
Kambreško-Solarji.-
Livek 

15 prepust zamašeni propusti 5x čiščenje s kanaljetom 2 6.000,00 Kobarid 

27. RT-903 1021 Idrsko - Livek 1.000 propusti zamašeni propusti 5x čiščenje s kanaljetom 2 6.000,00 Kobarid 

28. R1-203 1003 Bovec - Žaga 200 propusti zamašeni propusti 3x 
čiščenje s kanaljetom + 
izkopi in odvoz materiala 

2 4.000,00 Bovec 

29. R2-401 1020 Žaga - Učja 5.330 most nanosi kamenja, vejevja čiščenje 2 10.000,00 Bovec 

30. R1-203 1004 Žaga - Kobarid 5.030 propusti 
zamašeni propusti, 
poškodovan iztok 

čiščenje s kanaljetom in 
popravilo iztoka propusta 

2 5.000,00 Bovec 

31. R2-409 304 
Planina - 
Ravbarkomanda 

0 prepust 
Hudourniški nanosi, propust 
je zamašen 

Odstranitev hudourniških 
nanosov in čiščenje 
propusta 

3 1.500,00 Postojna 

32. R2-409 306 Postojna - Razdrto 9.850 most Zaraščenost vtoka Odstranitev grmovja 3 2.000,00 Postojna 

33. G1-6 338 Postojna - Pivka 2.650 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Postojna 

34. G1-6 339 Pivka - Ribnica 4.900 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Pivka 

35. G1-6 339 Pivka - Ribnica 7.200 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Pivka 

36. G1-6 339 Pivka - Ribnica 8.750 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Pivka 

37. G1-6 340 Ribnica - Prem 400 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Pivka 

38. G1-6 341 
Prem - Ilirska 
Bistrica 

770 most Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov  

3 2.000,00 Il. Bistrica 

39. G1-6 341 
Prem - Ilirska 
Bistrica 

2.750 most Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov  

3 3.000,00 Il. Bistrica 

40. G1-6 342 
Ilirska Bistrica 
(Trnovo) 

220 most Zaraščenost pod in ob mostu Odstranitev grmovja 3 2.000,00 Il. Bistrica 

41. G1-6 343 
Ilirska Bistrica - 
Jelšane 

4.200 prepust Prepust je zamašen čiščenje prepusta 3 1.500,00 Il. Bistrica 

42. R3-632 1378 
Ilirska Bistrica - 
Novokračine 

2.700 most Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

3 2.000,00 Il. Bistrica 

43. R3-632 1378 
Ilirska Bistrica - 
Novokračine 

4.670 most Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

3 2.000,00 Il. Bistrica 

44. R3-634 1104 Javornik - Gorje 5.000 prepust Hudourniški nanosi 
Izvedba novega prepusta fi 
100cm 

4 4.500,00 Gorje 

45. R3-634 1104 Javornik - Gorje 5.400 prepust Hudourniški nanosi 
Izvedba novega prepusta fi 
80cm 

4 3.700,00 Gorje 

46. R2-407 1144 
Gorenja vas - 
Ljubljanica 

1.480 prepust Porušen prepust 
izdelava novega propusta fi 
100 cm 

4 10.000,00 
Gorenja 
vas-
Poljane 

47. R2-407  1144 
Gorenja vas - 
Ljubljanica 

2.400 prepust Porušen prepust 
Izdelava novega propusta fi 
60 cm 

4 6.000,00 
Gorenja 
vas-
Poljane 

48. R2-407 1144 
Gorenja vas - 
Ljubljanica 

1.770 most Zamašen most - nanosi 
Odstranjevanje hudourniških 
nanosov 

4 4.500,00 
Gorenja 
vas-
Poljane 

49. R2-408 1374 Logatec - Žiri 4.500 prepusti 
čiščenje jarkov in povečanje 
prepustov - večji prerezi 

Čiščenje jarkov okoli 
prepustov, zamenjava cevi 
na večji fi 

5/2 9.500,00 
Logatec, 
Žiri 

50. R1-212 1118 Cerknica-Bl. Polica 1.000 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 800,00 Cerknica 



51. R1-212 1118 Cerknica-Bl. Polica 4.850 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 900,00 Cerknica 

52. R1-212 1118 Cerknica-Bl. Polica 
7.000 – 
10.000 

prepusti 
zamašeni in premajhni 
propusti 

čiščenje vtokov in iztokov 
propustov, čiščenje 
propustov, povečanje 
velikosti propustov 

5/3 2.500,00 Cerknica 

53. R3-748 2412 
V. Lašče-Lužarji-
Nova vas 

15.125 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 900,00 Bloke 

54. R3-748 2412 
V. Lašče-Lužarji-
Nova vas 

11.000-
18.000 

prepusti 
zamašeni in premajhni 
propusti 

čiščenje vtokov in iztokov 
propustov, čiščenje 
propustov, povečanje 
velikosti propustov, čiščenje 
iztokov iz muld 

5/3 2.500,00 Bloke 

55. RT-915 2427 Grda draga-Pudob 26.250 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 1.000,00 
Loška 
dolina 

56. RT-915 2427 Grda draga-Pudob 26.800 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 950,00 
Loška 
dolina 

57. R2-213 1235 Bl. polica-Pudob 7.700 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 950,00 
Loška 
dolina 

58. R2-213 1366 Pudob-Babno polje 9.950 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 950,00 
Loška 
dolina 

59. R2-213 1366 Pudob-Babno polje 2.000 prepust 
zamasen propust, 
poškodovane mulde 

ureditev odvodnjavanja 
(ureditev muld, čiščenje 
propusta, po potrebi izvedba 
ponikovalbice) 

5/3 3.100,00 
Loška 
dolina 

60. R2-213 1365 Bl. polica-Pudob 5.500 prepusti nanosi pred propustom 
čiščenje vtokov in iztokov 
propustov 

5/3 1.000,00 
Loška 
dolina 

61. R3-746 2407 Stari trg-Loški potok 1.000 most 
Pod mostom zagozdeno 
vejevje in ostali nanosi 

Odstranitev nanosov in 
odstranitev (rezanje) 
grmovja 

5/3 1.100,00 
Loška 
dolina 

62. R2- 641 1369 Ljubljanica - LJ 1.500 prepusti povečati prepuste - večji fi 
dobetoniranje in zamenjava 
cevi na večji fi 

5/4 6.500,00 
Polhov 
gradec 

63. R3-699 1263 Dravograd - Libeliče 6.450 prepust 
Hudourniški nanosi, drevesa 
v strugi 

Odstranitev hudourniških 
nanosov in dreves 

6/1 3.500,00 Dravograd 

64. R3-699 1263 Dravograd - Libeliče 4.200 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

6/1 1.200,00 Dravograd 

65. G1-4 1258 
Otiški vrh - Slovenj 
Gradec 

5.800 prepust 
zamašen vtok in iztok na 
dvocevnem prepustu 

Čiščenje vtoka in iztoka iz 
prepusta 

6/1 1.500,00 Sl. Gradec 

66. G1-1 241 Dravograd - Radlje 13.780 prepust zasut cevni prepust 
Čiščenje vtoka v cevni 
prepust 

6/1 1.500,00 Muta 

67. R3-702 2704 Trbonje - Vuhred 5.700 prepust zasut cevni prepust 
Čiščenje vtoka v cevni 
prepust 

6/1 1.300,00 Vuzenica 

68. R3-706 6301 Ožbalt - Zg.Kapla 10.300 10.320 hudourniški nanosi 
odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 750,00 Podvelka 

69. R3-706 6301 Ožbalt - Zg.Kapla 10.360 10.380 hudourniški nanosi 
odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 750,00 Podvelka 

70. R3-706 6301 Ožbalt - Zg.Kapla 9.800 9.820 hudourniški nanosi 
odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 750,00 Podvelka 

71. R3-706 6301 Ožbalt - Zg.Kapla 6.150 6.180 
hudourniški nanosi, 
zaraščena struga 

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 750,00 Podvelka 

72. R3-707 8801 
Sp.Selnica - Duh na 
ostren vrhu 

2.450 4.030 
hudourniški nanosi, 
zaraščena struga 

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 400,00 
Selnica ob 
Dravi 

73. R3-707 8801 
Sp.Selnica - Duh na 
ostren vrhu 

5.680 5.700 
hudourniški nanosi, 
zaraščena struga 

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 400,00 
Selnica ob 
Dravi 

74. G1-1 245 
Ruta - Maribor 
(Koroški most) 

3.270 3.320 hudourniški nanosi 
odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.500,00 Podvelka 

75. G1-1 245 
Ruta - Maribor 
(Koroški most) 

11.400 11.410 hudourniški nanosi 
odstranitev hudourniških 
nanosov 

6/7 1.300,00 
Selnica ob 
Dravi 

76. R2-433 1288 Lenart - Trate 1.200 1.250 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.500,00 Lenart 

77. R2-433 1288 Lenart - Trate 3.200 3.230 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.500,00 Lenart 

78. R2-433 1288 Lenart - Trate 12.430 12.480 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.500,00 Šentilj 

79. R2-449 1543 
Priključek Lenart - 
Lenart 

500 540 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 500,00 Lenart 

80. R2-449 314 Pesnica - Lenart 7.700 7.750 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.150,00 Lenart 

81. R2-449 314 Pesnica - Lenart 11.200 11.250 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.150,00 Lenart 

82. R2-449 315 
Lenart - Gornja 
Radgona 

500 550 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.150,00 Lenart 

83. R2-449 315 
Lenart - Gornja 
Radgona 

4.400 4.450 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 1.150,00 Lenart 

84. R2-433 1287 Senarska - Lenart 460 480 
zaraščena in zasuta struga 
na iztoku prepusta  

odstranitev hudourniških 
nanosov ter vegetacije 

6/7 500,00 Lenart 



85. R2-432 1285 Rogatec - Majšperk 15.100 prepusti Nanosi  v prepuste, drevesa 
Čiščenje prepustov, 
odtranitev dreves 

6/9 5.000,00 Majšperk 

86. R3-690 1234 Majšperk - Jurovci 105 prepusti Nanosi  v prepuste, drevesa 
Čiščenje prepustov, 
odtranitev dreves 

6/9 2.500,00 Majšperk 

87. R1-228 1291 Spuhlja - Zavrč 7.200 jarek Nanosi  v prepuste, drevesa 
Čiščenje prepustov, 
odtranitev dreves 

6/9 3.500,00 Markovci 

88. R3-724 5661 
Domanjševci-
Berkovci 

260 270 
Erozijska poškodba ob 
podporniku in poškodba 
brežine 

Sanacije  brežine ob 
podporniku z izvedbo 
kamnometa 

7 6.500,00 Šalovci 

89. R2-442 1318 Martjanci-Dobrovnik 7.650 7.652 
Zdrs brežine za opornikom 
mostu 

Sanacija  brežine z izvedbo 
kamnite  zložbe 

7 7.500,00 
Moravske 
Toplice 

90. R1-220 1334 Krško-Brežice 1.530 prepust Hudourniški nanosi 
Odstranitev hudourniških 
nanosov 

8 2.000,00 Krško 

91. R3-671 3921 
Šutna-Planina v 
Podbočju 

0.350 most Hudourniški nanosi 
odrtranite hudoutniških 
nanosov 

8 1.200,00 Krško 

92. R2-418 1199 Mokronog-Zbure 8.200 
obrežna 
zložba 

izpodjeda obnova kamnite zložbe 8 1.500,00 Škocjan 

93. R2-432 1285 Rogatec - Majšperk 15.100 prepust 
Nanosi v prepustih, 
zaraščena struga 

Čiščenje prepustov, 
odstranitev dreves 

9 5.000,00 Majšperk 

94. R3-690 1234 Majšperk - Jurovci 105 prepust 
Nanosi v prepustih, 
zaraščena struga 

Čiščenje prepustov, 
odstranitev dreves 

9 2.500,00 Majšperk 

95. R1-228 1291 Spuhlja - Zavrč 7.200 prepust 
Nanosi v prepustih, 
zaraščena struga 

Čiščenje prepustov, 
odstranitev dreves 

9 3.500,00 Markovci 

 



4.2 Interventna gradbena dela v letu 2015 
 

Zap. 
Št. 

Cesta Odsek Potek odseka Stac.  objekt 
Kratek opis 

poškodb  
Opis del za vzpostavitev pretočnosti Obm 

vrednost 
del z ddv 

Občina 

1. 
R3-
605 

5702 
Kambreško-
Solarji.-Livek 

8.780 prepust 
zabit propust, 
uničen iztok 

sanacija propusta, podaljšanje + podporni zid 2 20.000,00 Tolmin 

2. 
R3-
605 

5702 
Kambreško-
Solarji.-Livek 

9.020 prepust 
zabit propust, 
uničen iztok 

sanacija propusta, podaljšanje + podporni zid 2 20.000,00 Tolmin 

3. 
R1-
206 

1028 Vršič - Trenta 8.950 hudournik 
nanosi materiala, 
preusmerjena 
struga 

čiščenje hudournika 2 30.000,00 Bovec 

4. 
R1-
206 

1029 Trenta - Bovec 1.510 hudournik 
nanosi materiala, 
polne pregrade 

čiščenje struge 2 40.000,00 Bovec 

5. 
R1-
206 

1029 Trenta - Bovec 8.500 hudournik 
nanos kamnitega 
materiala, polne 
pregrade 

čiščenje struge 2 35.000,00 Bovec 

6. 
R1-
206 

1029 Trenta - Bovec 14.530 hudournik 
nanos kamnitega 
materiala, polne 
pregrade 

čiščenje struge + obsek 2 35.000,00 Bovec 

7. G1-6 341 
Prem - Ilirska 
Bistrica 

880 prepust 
Prepust je 
premajhnih 
dimenzij 

novo dimenzioniranje prepusta 3 7.000,00 
Il. 
Bistrica 

8. G1-6 343 
Ilirska Bistrica 
- Jelšane 

6.500 prepust 
Prepust je 
premajhnih 
dimenzij 

čiščenje prepusta, novo dimenzioniranje 3 7.000,00 
Il. 
Bistrica 

9. 
R2-
403 

1074 
Petrovo brdo - 
Podrošt 

100 prepust 
Porušen vzdolžni 
prepust 

Izdelava novega propusta fi 100 cm 4 35.000,00 Železniki 

10. 
G2-
104 

687 

Črnuče - 
Tomačevo, 
Tomačevo 
Črnuče,  

2.024 most 

Poškodovana 
struga, kanal in 
odnešen nasip v 
dolžini 50m. 

Odstranjevanje nanosa materila, čiščenje struge, nasutje 
odnešene brežine, betoniranje brežine, tlakovanje 
brežine… 

5/4 18.000,00 MOL 

11. 
R3-
639 

1141 
LJ (Šentvid) - 
Vodice 

2.000 most Odnešena brežina 
Odstranjevanje, čiščenje struge, nasutje odnešene 
brežine,  

5/4 14.000,00 MOL 

 
 
 



5 PRILOGA A – Podrobnejši opis, časovnica in stroškovnih predvidenih interventnih gradbenih del - SKLOP 1 
 

Z
a

p
. 
Š

t.
 

O
d

d
e
le

k
 

Intervencija 

Lokacija     Rok izvedbe Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 April 2015 Maj 2015   
Bližina 

objektov 
Bližina 

objektov 
Bližina 

objektov 

Vodotok/lokacija Občina GKY GKX Ukrep Ocena stroškov Začetek Konec               

Vpliv Ukrepa na 
izbolšanje poplavne 
varnosti 50 m 250 m 500 m 

1 MS Nadvišanje Potok Bukovnica Lendava 609010 162885 
Nadvišanje desne brežine 
potoka 

15.000 € 15.1.2015 28.2.2015       15.000 €       
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov v 
naselju Banuta  

  30 132 

2 MS 
Nadvišanje desnega 
nasipa na Črncu 

Črnec  Lendava 608325 159530 
Nadvišanje desne brežine 
potoka 

20.000 € 1.3.2015 31.5.2015             20.000 € 
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov v 
naselju Dolnji Lakoš 

    2 

3 MS Iztok popravilo 
AK Gajševsko 
jezero 

Ljutomer 586628 154870 popravilo iztočnega objekta 20.000 € 1.12.2015 31.12.2014   20.000 €           
Uravnavanje visokih voda, 
izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

  11 49 

4 MS 
Nadvišanje desnega 
nasipa na Črncu 

Črnec  Lendava 611496 158232 
Nadvišanje desne brežine 
potoka 

35.000 € 1.3.2015 31.5.2015             35.000 € 
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov v 
delu mesta Lendava 

4 83 250 

5 MS Ureditev Velike Krke Velika Krka Hodoš 602124 186442 
Stabilizacija brežin in dna 
potoka 

45.000 € 1.12.2014 15.1.2015     45.000 €         
Izbolšanje poplavne 
varnosti dolvodno 

  36 68 

6 MS 
Izkop Kobilskega 
pred vtokom v 
Ledavo 

Kobiljski potok Lendava 609971 161691 izkop naplavin iz profila potoka 75.000 € 1.2.2015 30.4.2015           75.000 €   

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 
Mostje in Banuta pred 
poplavami 

      

7 MS Ureditev Velike Krke Velika Krka Šalovci 595173 188136 
Stabilizacija brežin in dna 
potoka 

100.000 € 1.1.2015 15.3.2015         100.000 €     

Izbolšanje poplavne 
varnosti z vzpostavitvijo 
pretočnega profila, zaščita 
javne infrastrukture 

  36 77 

8 MS Ureditev VVN Mura Mura Tišina 580961 167785 Rekonstrukcija VVN reke Mure 200.000 € 15.3.2015 31.5.2015             200.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti občine Tišina in 
MOMS 

1 54 103 

9 MB 
Hočki p. - čiščenje 
usedalnika v bližini h. 
št. Pivola 63b Hočki potok 

Hoče - 
Slivnica 

546466 149925 
Odstranitev naplavin 

25.000 € 19.11.2014 26.12.2014   25.000 € 
          

Izboljšanje poplavne 
varnosti stan. hišam 
dolvodno od usedalnika 

2 21 130 

10 MB 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
v dolžini 250 m pri 
Zgornje Verjane 1 

Ročica Sveta Trojica 

567632 160618 

Odstranitev zarasti in naplavin 

25.000 € 12.1.2015 31.3.2015 

    

  

  

25.000 € 

    Izboljšanje poplavne 
varnosti  stan. Hiši Zg. 
Verjane 1 

4 22 58 

11 MB 

Ribniški potok - 
vzpostavitev 
pretočnosti pri hiši 
Ribnica na Poh. 46 Ribniški potok 

Ribnica na 
Poh. 

521356 154392 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti, 
interventna ureditev erozijskih 
zajed 

25.000 € 9.3.2015 29.5.2015 

        

  

  

25.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 
(stanovanjski objket) 

3 36 153 

12 MB 

Hočki p. - interventna 
ureditev zajeda ob h. 
št. Hočko Pohorje 
72A Hočki potok 

Hoče - 
Slivnica 

546046 150072 
interventna ureditev erozijskih 
zajed, odstranitev naplavin in 
moteče zarasti 

35.000 € 9.3.2015 29.5.2015 

        

  

  

35.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  stan. hiši v bližini 

5 40 59 

13 MB 

Suhodolnica - 
vzpostavitev 
pretočnosti v Starem 
trgu Suhodolnica 

Slovenj 
Gradec 

505701 150311 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti, 
interventna ureditev erozijskih 
zajed 

45.000 € 26.11.2014 9.2.2015   

    

45.000 € 

      

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 
(stanovanjski objketi) 

1 39 226 

14 MB 
Oplotnica-sanacijska 
dela v naselju 
Oplotnica Oplotnica-Oplotnica Oplotnica 

534657 138412 Zavarovanje brežin in 
formiranje struge 

47.500 € 12.1.2015 31.3.2015 
        

47.500 € 
    Izboljšanje poplavne 

varnosti naselij 10 147 486 

15 MB 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
ter nadvišanje 
obstoječega nasipa 
od železniške proge 
govodno, skozi vas 
Frankovci v dolžini 
cca 2000 m 

Frankovski potok Ormož 

592532 139726 

Odstranitev zarasti in naplavin 
ter nadvišanje obstoječega 
nasipa  

50.000 € 1.12.2014 31.3.2015 

        

50.000 € 

    Izboljšanje poplavne 
varnosti petnajstim 
stanovanjskim hišam 

  38 64 

16 MB 
Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
naselju Breg Dravinja Majšperk 

557039 133314 Vzpostavitev normalne 
pretočnosti 

50.000 € 9.2.2015 25.4.2015 
          

50.000 € 
  Izboljšanje poplavne 

varnosti naselij   53 128 

17 MB 

Radoljna - 
odstranitev naplavin 
iz zaplavnega 
prostora pregrade Radoljna  

Lovrenc na 
Pohorju 

529126 153383 
Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega protora pregrade 

50.000 € 1.12.2014 9.2.2015 

      

50.000 € 

      

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti in zmanjšanje 
odlaganja naplavin 
dolvodno od pregrade 

  14 40 

18 MB 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
od Ormožkih lagun 

do regionalne ceste 
Ormož- Središče ob 
Dravi v dolžini cca 
2500 m 

Pušenski potok Ormož 

590695 139898 

Odstranitev naplavin in 
prekomerne zarasti 

60.000 € 2.2.2015 29.5.2015 

            

60.000 € 

Izboljšanje poplavne 

varnosti sedmim objektom v 
naselju Pušenci 

2 11 13 

19 MB 

Vzpostavitev 
normalne pretočnosti 
od iztoka v reko 
Pesnico do naselja 
Hvaletinci v dolžini 

Brnca Sv. Andraž v 
Sl.Goricah 

572782 151560 

Odstranitev naplavin in 
formiranje struge 

60.000 € 1.12.2014 29.5.2015 

            

60.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti sedmim objektom v 
naselju Hvaletinci 

  29 37 



cca 2600 m 

20 MB 
Oplotnica-sanacijska 
dela v naselju 
Oplotnica Oplotnica-Oplotnica Oplotnica 

534621 138049 Zavarovanje brežin in 
formiranje struge 

70.000 € 26.1.2015 25.4.2015 
          

70.000 € 
  Izboljšanje poplavne 

varnosti naselij 14 197 467 

21 MB 
Meža - čiščenje 
izlivnega odseka  

Meža Dravograd 
502073 160228 Odstranitev naplavin iz 

pretočnega profila 
70.500 € 19.11.2014 26.12.2014 

  
70.500 € 

          

Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti odseka 
(stanovanjski objketi) 

1 51 323 

22 MB 

interventna ureditev 
erozije Drave pri 
stanovanjski hiši 
Bukovci 156 v dolžini 
80 m 

Drava Markovci 

573384 136969 

interventna ureditev leve 
brežine Drave pri stanovanjski 
hiši Bukovci 156 80.000 € 1.12.2014 31.3.2015 

        

80.000 € 

    Izboljšanje poplavne 
varnosti stanovanjskim 
hišam v naselju Bukovci  1 2 17 

23 MB 
Meža - odstranitev 
naplavin nad jezom 
na Poleni Meža Mežica 

490013 151687 Odstranitev naplavin iz 
zaplavnega prsotora pregrade 

110.000 € 26.11.2014 31.3.2015 
        

110.000 € 
    Zmanjšanje odlaganja 

naplavin na odseku 
dolvodno od jeza 

  6 117 

24 CE 
Bojanski potok s 
Toplico 

Bojanski potok, 
Toplica 

Štore 524763 119392 
Čiščenje prodnih 
zadrževalnikov in interventna 
ureditev posameznih poškodb 

26.000 € 17.11.2014 15.12.2014   26.000 €           
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Štore 

10 75 383 

25 CE 
Drobinski potok v 
Hrastju 

Drobinski potok Šentjur 536726 113793 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

35.000 € 10.1.2015 28.2.2015       35.000 €       
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

3 20 45 

26 CE Reka v Reki Reka Laško 521824 114316 
Stabilizacija korita nad 
naseljem in zavarovanje brežin 

40.000 € 10.12.2014 30.1.2015     40.000 €         
Preprečevanje zaplavljanja 
struge nizvodno skozi 
naselje Reka 

3 10 31 

27 CE Trnavca v Trnavi Trnavca Braslovče 503493 124683 Zavarovanje brežin 50.000 € 1.12.2014 30.1.2015     50.000 €         

Izboljšanje prevodnosti 
iztočne struge iz 
akumulacije Žovnek in 
varovanjeobjektov 

12 58 129 

28 CE 
Ična v Rimskih 
Toplicah 

Ična Laško 515425 109289 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

50.000 € 1.4.2015 15.5.2015             50.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

9 97 251 

29 CE 
Rovski potok v Malih 
Dolah 

Rovski potok Vojnik 525562 129183 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

50.000 € 1.4.2015 15.5.2015             50.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

6 18 55 

30 CE Motnišnica v Motniku Motnišnica Kamnik 491638 118980 
 stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

68.000 € 1.12.2014 1.2.2015       68.000 €       
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Motnik  

15 115 145 

31 CE 
Paka v Mislinji s 
pritoki 

Paka Mislinja 516850 141811 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

68.000 € 1.3.2015 1.5.2015             68.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naseljih Gornji in 
Srednji Dolič 

5 51 115 

32 CE 
Trnava v Zalogu pri 
Šempetru 

Trnava Žalec 510754 125474  Zavarovanje brežin 70.000 € 1.4.2015 15.5.2015             70.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Zalog  

2 11 38 

33 CE Savinja v Lučah Savinja Luče 482703 135584 
Zavarovanje leve brežine v 
Strugah 

70.000 € 29.11.2014 20.1.2015     70.000 €         
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

5 26 60 

34 CE Bolska v Brodeh Bolska Vransko 497644 122752 
Stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

76.000 € 1.12.2014 30.1.2015     76.000 €         
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Brode  

9 67 104 

35 CE 
Breznica skozi 
Brezno 

Breznica 
Laško, 
Hrastnik 

512498 110932 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

76.000 € 1.2.2015 15.3.2015         76.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Brezno 

15 132 216 

36 CE 
Zagorski potok v 
Lesičnem 

Zagorski potok Kozje 540157 106426 
 stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

80.000 € 1.3.2015 1.5.2015             80.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Lesično  

8 34 93 

37 CE 
Libojska Bistrica v 
Kasazah in Libojah  

Libojska Bistrica Žalec 515280 120919 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

80.000 € 5.12.2014 5.2.2015       80.000 €       
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naseljih Kasaze 
in Liboje 

12 46 143 

38 CE Hudinja v Vitanju Hudinja Vitanje 523072 137429 
Stabilizacija dna in 
zavarovanje brežin 

85.000 € 1.3.2015 30.4.2015           85.000 €   
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Vitanje 

17 155 327 

39 CE Dreta v Nazarjah Dreta Nazarje 496385 130283 Zavarovanje brežin 85.000 € 25.11.2014 30.12.2014   85.000 €           
Izboljšanje poplavne 
varnosti in varovanje 
objektov 

3 99 342 

40 CE 
Dreta s pritoki v 
Gornjem Gradu 

Dreta Gornji Grad 485418 128098 
Stabilizacija strug nad naselji 
in zavarovanje brežin 

87.000 € 15.12.2014 30.1.2015     87.000 €         

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 
dolvodno in preprečevanje 
zaplavljenosti korit strug  

14 166 350 

41 CE 
Konjščica v Ojstriški 
vasi 

Konjščica Tabor 502151 121882 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

90.000 € 1.2.2015 1.4.2015           90.000 €   
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

8 107 207 

42 CE 
Mestinjščica v Sodni 
vasi 

Mestinjščica Podčetrtek 546816 114457 
interventna ureditev 
posameznih poškodb 

90.000 € 29.11.2014 15.1.2015     90.000 €         
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

2 11 75 

43 CE 
Artišnica v 
Migojnicah in 
Zabukovici 

Artišnica Žalec 512557 118978 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

95.000 € 5.12.2014 5.2.2015       95.000 €       
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naseljih Migojnice 
in Zabukovica 

8 118 322 

44 CE Glažarica  Glažarica Mislinja 516757 141086 
Stabilizacija dna in korita nad 
naseljem ter zavarovanje 
brežin 

100.000 € 10.1.2015 15.3.2015         100.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Gornji 
Dolič 

2 2 20 

45 CE Jesenica v Vitanju Jesenica Vitanje 523259 137954 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

100.000 € 15.2.2015 15.4.2015           100.000 €   
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Vitanje 

8 68 219 

46 CE 
Bistri graben v 
Kozjem 

Bistri graben Kozje 543462 103286 
Stabilizacija struge nad 
naseljem 

110.000 € 15.3.2015 15.5.2015             110.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti v naselju Kozje 

17 106 205 

47 CE Ljubija v Mozirju Ljubija Mozirje 498354 133044 
stabilizacija dna in zavarovanje 
brežin 

110.000 € 10.1.2015 10.3.2015         110.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti 

14 80 202 

48 CE Savinja na Ljubnem Savinja 
Ljubno ob 
Savinji 

489942 131111 
Vzpostavitev pretočnosti 
struge ter zavarovanje brežin 

112.000 € 1.12.2014 15.2.2015       112.000 €       
Izboljšanje poplavne 
varnosti varovanje objektov 

  11 166 

49 NM 
Pendirjevka, 
gorvodno od 
Cerovega Loga 

Pendirjevka Šentjernej 524823 73224 
Odstranitev nanosa, podrtega 
drevja, minimalno zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

10.000 € 1.12.2014 31.12.2014   10.000 €           

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 
terena in povečanje 
poplavne varnosti. 

  33 109 

50 NM Sklepnica, Tržišče Sklepnica 
Mokronog-
Trebelno 

515736 91154 
Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo prodnega 
nanosa in zavarovanje 

6.000 € 1.12.2014 31.12.2014   6.000 €           
Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 
terena in povečanje 

  20 76 



poškodovanih brežin. poplavne varnosti. 

51 NM 
Pirošica, odsek skozi 
Gorenjo Pirošico 

Pirošica Brežice 541727 81062 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo prodnega 
nanosa in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € 15.12.2014 31.1.2015     15.000 €         

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 
terena in povečanje 
poplavne varnosti. 

9 81 117 

52 NM 
Temenica, čiščenje 
ponorov 

Temenica Mirna Peč 504235 83164 
Čiščenje materiala, ki se 
nabira v ponorih. 

15.000 € 1.12.2014 31.12.2014   15.000 €           

Zaradi hitrejšega odtoka 
vode skozi ponore je obseg 
poplavljanja okoliškega 
terena manjši, poplavna 
varnost pa večja. 

  1 164 

53 NM 
Podborški potok, 
odsek Podboršt 

Podborški potok Šentrupert 511933 94802 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo prodnega 
nanosa in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

20.000 € 1.1.2015 31.1.2015     20.000 €         

Zmanjšanje obsega 
poplavljanja okoliškega 
terena in povečanje 
poplavne varnosti. 

    5 

54 NM 
Rateški potok, odsek 
Ratež - Sela pri 
Ratežu 

Rateški potok Novo mesto 518216 75526 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo prodnega 
nanosa in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

20.000 € 1.1.2015 15.2.2015       20.000 €       

Izboljšanje poplavne 
varnosti z zpostavitvijo 
pretočnega profila in 
odstranitvijo prodnega 
nanosa ter zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

3 56 132 

55 NM 
Račna, odsek 
Zabukovje 

Račna Krško 528516 87631 

Vzpostavitev pretočnega 
profila z odstranitvijo prodnega 
nanosa in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

25.000 € 1.1.2015 15.2.2015       25.000 €       

Izboljšanje poplavne 
varnosti z zpostavitvijo 
pretočnega profila in 
odstranitvijo prodnega 
nanosa ter zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

  6 82 

56 LJ 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Jevski graben 

Dobrova-
Polhov 
Gradec 

445485 105728 Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 15.11.2014 28.11.2014 4.300 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

5 27 33 

57 LJ 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika Suhi graben MOL 

464087 99353 
Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 15.11.2014 28.11.2014 4.300 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

1 11 103 

58 LJ 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Zalipa 

Dobrova-
Polhov 
Gradec 

445415 106072 Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 15.11.2014 28.11.2014 4.300 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

    35 

59 LJ 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika 

Hudournik Plese - 
usedalnika Škofljica 

466870 86870 Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 15.11.2014 28.11.2014 4.300 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

3 28 45 

60 LJ 
Čiščenje prod. 
zadrževalnika Šujica (Horjulka) Horjul 

443650 97634 
Čiščenje prodnega 
zadrževalnika 

4.300 € 15.11.2014 28.11.2014 4.300 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

1 105 176 

61 LJ 
Ureditev Kovačevega 
požiralnika 

Suha struga Rašice 
v Kompoljah Dobrepolje 

478000 75390 Vgraditev betonskih cevi in 
rešetke na Kovačev požiralnik 

12.000 € 1.1.2015 15.4.2015           12.000 €   
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

2 42 118 

62 LJ 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Gradaščica -
Srednja vas 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

448011 101709 
interventna ureditev brežin 

15.000 € 1.12.2014 31.3.2015         15.000 €     
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

    80 

63 LJ 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Mali graben Jez 
Bokalci MOL 

457806 100154 
interventna ureditev brežin 

20.000 € 1.12.2014 30.4.2015           20.000 €   
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

  149 610 

64 LJ 
interventna ureditev 
brežine 

Mala Božna  - Petač 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

445414 105705 
Ogroženi st. objekti 

20.000 € 17.11.2014 31.1.2015     20.000 €         
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

6 30 30 

65 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Bevščica Trbovlje 

503891 113605 

Odsek od izvira do sotočja z 
Trboveljščico,odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

20.000 € 1.3.2015 15.5.2015             20.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

8 119 355 

66 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Stajski potok Dol 

479743 105325 

Odsek od izvira do izliva v 
Savo, odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

24.500 € 1.4.2015 15.5.2015             24.500 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

7 97 187 

67 LJ 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Horjulka -Razori 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

455780 101003 
Ogrožen gospod. Obj. 

25.000 € 1.12.2014 31.1.2015     25.000 €         
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

11 58 90 

68 LJ 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Gradaščica - 
Dobrova 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

455152 101736 
interventna ureditev brežine  

25.000 € 1.12.2014 31.3.2015         25.000 €     
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

  10 220 

69 LJ 
interventna ureditev 
brežine 

Velika Božna 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

447068 103519 
interventna ureditev brežin 

25.000 € 15.12.2014 28.2.2015       25.000 €       
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

6 23 37 

70 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Tamackov graben Dol 

478823 105112 

Odsek od izvira do izliva v 
mlinščico, odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

27.000 € 20.12.2014 20.2.2015       27.000 €       
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

4 70 101 

71 LJ 
Mala voda pod 
Majerjem 

Mala voda / Setnik 
Polhov 
Gradec 

444298 100564 odstranitev naplavin, 
interventna ureditev zajed 

28.000 € 1.12.2014 31.12.2014   28.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  3 17 

72 LJ 
Škarpiranje 
požiralnika Rupača 

suha struga v 
Potiskavcu Dobrepolje 

481931 71528 
Škarpiranje požiralnika 
Rupača 

30.000 € 1.1.2015 15.4.2015           30.000 €   
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

  34 85 

73 LJ 
Ureditev struge 
Vidmarce 

Vidmarca - Četež 
pri Strugah Dobrepolje 

480985 71956 
Zavarovanje brežin 

30.000 € 1.1.2015 15.4.2015           30.000 €   
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

    7 

74 LJ Dvorska voda Dvorska voda v 
Prelesju Velike Lašče 

474200 74738 
Čiščenje požiralnika, vgraditev 
betonskih cevi ter rešetke na 
požiralnik 

30.000 € 1.1.2015 31.3.2015         30.000 €     
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

  10 26 

75 LJ 
interventna ureditev-
utrditev brežine 

Gradaščica - 
Dobrova 

Dobrova - 
Polhov 

454967 101802 
interventna ureditev brežin 

30.000 € 1.12.2014 31.3.2015         30.000 €     
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

4 44 248 



Gradec 

76 LJ 
interventna ureditev 
brežin 

Velika Božna 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

447441 103288 
interventna ureditev brežin 

30.000 € 15.12.2014 28.2.2015       30.000 €       
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

4 17 76 

77 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamnica Dol 

475666 105607 

Odsek od regionalne ceste do 
izliva v Savo, odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

30.000 € 1.12.2014 31.1.2015     30.000 €         
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

4 70 246 

78 LJ 
Hudournik v 
Hrastenicah 

Hudournik v 
Hrastenicah pri hiši 
št. 2 

Polhov 
Gradec 

452291 103505 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

30.000 € 1.12.2014 31.12.2014   30.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

5 28 53 

79 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Črna Kamnik 

471483 124615 

Odsek od izliva v K.B. do 
naselja Črna , odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

32.000 € 15.11.2014 28.11.2014 32.000 €             
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

9 45 64 

80 LJ Mala Božna s pritoki 
Selanov potok, 
Podrepec 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

446206 104162 

Ureditev deformirane struge, 
interventna ureditev zajed, 
stabilizacija nivelete, izvedba 
prodnih pregrad, čiščenje 
obstoječih pregrad 

32.000 € 1.12.2014 28.2.2015       32.000 €       
Ukrep pozitivno vpliva na 
poplavno varnost 

      

81 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Gameljščica MOL 

462334 107747 

Odsek od Povodja do izliva v 
Savo , odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

34.000 € 15.12.2014 28.2.2015       34.000 €       
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

1 16 44 

82 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Brnica Hrastnik 

509219 111265 

Odsek od izvira do izliva v 
Boben, odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

38.000 € 1.3.2015 15.5.2015             38.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

6 59 266 

83 LJ Savelnov graben Savelnov graben / 
Besnica MOL 

475950 98939 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

38.000 € 1.12.2014 31.12.2014   38.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

4 13 20 

84 LJ Zajeda na Unici Unica / nad iztokom 
Malenščice Postojna 

442752 76113 
interventna ureditev zajed 

38.000 € 1.12.2014 28.2.2015       38.000 €       
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

    15 

85 LJ Sanitarni posek  
Škofeljščica MOL 

463581 95718 
Razbremenitev 

40.000 € 1.12.2014 28.2.2015       40.000 €       
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

    4 

86 LJ 
interventna ureditev 
zidu 

Velika Božna 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

447594 102671 
interventna ureditev brežin 

40.000 € 15.12.2014 28.2.2015       40.000 €       
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

3 106 265 

87 LJ Razorska voda Razorska voda nad 
Razori Vrhnika 

442279 93793 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

40.000 € 1.12.2014 31.12.2014   40.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  2 19 

88 LJ Hudournik Krvavec Krvavec / Kamniška 
Bistrica Kamnik 

468043 131744 interventna ureditev poškodb 
pregrad 

40.000 € 15.11.2014 31.12.2014   40.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

    4 

89 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Boben Hrastnik 

506835 113854 

Odsek od izvira do Čeč, 
odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

42.000 € 28.2.2015 15.5.2015             42.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

4 49 138 

90 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamniška bistrica Domžale 

469729 110449 

Odsek od iliva v Savo do 
Ihana, odstranitev naplavin,  
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

43.000 € 1.1.2015 28.2.2015       43.000 €       
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

3 103 420 

91 LJ 
Potrebuježev graben 
s pritoki 

Riharjev graben 

Dobrova - 
Polhov 
Gradec 

443452 103798 

Ureditev deformirane struge, 
interventna ureditev zajed, 
stabilizacija nivelete, izvedba 
prodnih pregrad 

43.000 € 17.11.2014 28.2.2015       43.000 €       
Ukrep pozitivno vpliva na 
poplavno varnost 

1 14 28 

92 LJ Stolnik Besnica 
Stolnik / Besnica MOL 

476171 98790 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

43.000 € 1.12.2014 31.12.2014   43.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

2 14 28 

93 LJ 
interventna ureditev 
brežine 

Zahojka Zg. 
Besnica MOL 

476879 98722 
interventna ureditev brežine 

45.000 € 1.12.2014 15.5.2015             45.000 € 
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

1 8 29 

94 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kanderščica Zagorje 

492496 111232 

Odsek od Vidrgedo sotočja z 
Medijo,odstranitev naplavin,  
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

45.000 € 1.12.2014 15.5.2015             45.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

  5 32 

95 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Sava Hrastnik 

506835 113854 

Odsek od Hrastnika do 
Podkraja odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

45.000 € 1.2.2015 15.4.2015           45.000 €   
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

4 49 138 

96 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kamniška bistrica Kamnik 

469828 124238 

Odsek od Kamnika do Godiča, 
odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

45.000 € 1.12.2014 31.1.2015     45.000 €         
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

2 106 228 

97 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Jablaniški potok, 
reka Reka, Loški 
potok Litija 

488520 102193 interventna ureditev brežin, 
odstranitev naplavin 

45.000 € 1.1.2015 15.5.2015             45.000 € 
Ukrep pozitivno vpliva na 
poplavno varnost 

    71 

98 LJ 
Ureditev struge 
Drtijščice 

Drtijščica - Vinje pri 
Moravčah Moravče 

479667 112710 
popravilo obrežnih zavarovanj  

48.000 € 1.12.2014 31.3.2015         48.000 €     
Zmanjšanje eroziske 
ogroženosti in izboljšanje 
poplavne varnosti  

  6 52 

99 LJ 
Ureditev 
Grdodolščice s 
pritoki 

Grdodolščica s 
pritoki/ Zamostec Sodražica 

472878 68947 
Zavarovanje brežin vodotoka 

50.000 € 1.1.2015 31.3.2015         50.000 €     
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

    12 

100 LJ interventna ureditev Reka - podlipoglav MOL 472005 97215 interventna ureditev brežin 50.000 € 1.12.2014 15.5.2015             50.000 € Izboljšanje prevodnosti in 1 10 12 



brežine zmanjšanje poplavnosti 

101 LJ Črna Podstudenec 
Črna / Podstudenec Kamnik 

473637 124418 stabilizacija struge in dvig 
nivelete 

50.000 € 28.2.2015 30.4.2015           50.000 €   
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

4 38 57 

102 LJ Rožični potok Rožični potok / 
Podhruška 4a Kamnik 

475269 120574 
interventna ureditev zajed 

50.000 € 1.12.2014 28.2.2015       50.000 €       
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

4 21 63 

103 LJ Jugov graben Jugov graben / 
Trbovlje Trbovlje 

502485 110007 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

50.000 € 1.12.2014 28.2.2015       50.000 €       
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  26 129 

104 LJ 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika Medija Zagorje 

498942 110795 

Odsek od Zagorja do Kisovca 
,odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge, 

54.000 € 1.1.2015 15.5.2015             54.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

2 55 152 

105 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Trboveljščica Trbovlje 

504055 111985 

Odsek od izvira do Trbovelj 
odstranitev naplavin,  
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

55.000 € 1.2.2015 15.5.2015             55.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

4 246 949 

106 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Kotredeščica Zagorje 

499675 112247 

Odsek od Sveje do 
Kotredežaizvira,odstranitev 
naplavin, interventna ureditev 
poškodb, stabilizacija struge 

56.000 € 1.1.2015 30.4.2015           56.000 €   
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

  44 80 

107 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Rača Domžale 

472894 110665 

Odsek od izliva v K.B. do 
Zaloga, odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

57.000 € 1.1.2015 31.3.2015         57.000 €     
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

    31 

108 LJ 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika 

Ragušnica / celoten 
odsek vodotoka 

Cerklje na 
Gorenjskem 

458118 123520 

Odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge, ureditev 
prodnega zadrževalnika 

60.000 € 1.2.2015 15.5.2015             60.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

13 95 121 

109 LJ 
Ureditev Bistrice v 
občini Ribnica Bistrica Ribnica 

479051 66100 
Zavarovanje brežin vodotoka 

70.000 € 1.1.2015 31.3.2015         70.000 €     
zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

13 296 705 

110 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Orehovica Zagorje 

494498 112754 

Odsek od Izlak do 
izvira,odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

73.000 € 1.12.2014 15.5.2015             73.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

  38 181 

111 LJ 
Gradaščica pod 
Dvorom 

Gradaščica /Dvor 
Polhov 
Gradec 

450059 102137 
interventna ureditev zajed 

74.000 € 1.12.2014 31.12.2014   74.000 €           
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  11 159 

112 LJ 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od Iške do 
Strahomerja Ig 

461700 88660 
interventna ureditev in 
stabilizacija brežin  
izboljšanje prevodn. 

75.000 € 1.12.2014 30.4.2015           75.000 €   
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

    23 

113 LJ 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Cerkniščica 
Cerknica 
Nad c. 4 maja Cerknica 

451119 72961 
Ogroženi st. objekti 

80.000 € 1.12.2014 28.2.2015       80.000 €       
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

2 99 360 

114 LJ 
interventna ureditev 
brežine  

V. Obrh - Dane Loška dolina 
456629 63212 

interventna ureditev brežine 
80.000 € 1.12.2014 15.5.2015             80.000 € 

zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  19 37 

115 LJ 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od Iške do 
Iške vasi Ig 

463074 87593 interventna ureditev brežin  
izboljšanje prevodnosti struge 

90.000 € 1.12.2014 30.4.2015           90.000 €   
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

12 127 161 

116 LJ 

Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge, 
ureditev prodnega 
zadrževalnika Mavelščica Medvode 

455793 107180 

Odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge, ureditev 
prodneghi zadrževalnikov 

95.000 € 1.12.2014 15.5.2015             95.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

3 19 55 

117 LJ Sanitarni posek  
Iščica MOL 

462458 97512 
Razbremenitev 

100.000 € 1.12.2014 28.2.2015       100.000 €       
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

    1 

118 LJ 
Odstranitev naplavin, 
stabilizacija struge 

Lesji potok Zagorje 

495281 113647 

Odsek od Izlak do 
izvira,odstranitev naplavin, 
interventna ureditev poškodb, 
stabilizacija struge 

110.000 € 15.1.2015 15.5.2015             110.000 € 
Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti prebivalcev 

1 40 51 

119 LJ Volovljek Krivčevo Volovljek / nad 
Krivčevim Kamnik 

475394 125021 stabilizacija struge, zaplavna 
pregrada 

120.000 € 1.12.2014 30.4.2015           120.000 €   
zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

5 22 33 

120 LJ Pogobitev struge  
Sotočje Ljub. 
Gruber. K MOL 

462461 99518 
Čiščenje naplavin in obrežna 
zavarovanja 

200.000 € 1.12.2014 1.5.2015             200.000 €   14 229 1113 

121 LJ 
interventna ureditev 
brežin in srtruge 

Iška, od  
Strahomerja do 
Črne vasi Ig 

460159 91670 
interventna ureditev in 
stabilizacija brežin  
izboljšanje prevodn. 

240.000 € 1.12.2014 30.4.2015           240.000 €   
Izboljšanje prevodnosti in 
zmanjšanje poplavnosti 

    101 

180 LJ 
Ureditev vodotoka 
Šklendrovec 

Šklendrovec Zagorje 
500530 106401 

interventna ureditev zajed 
50.000 € 15.11.2014 28.11.2014 50.000 €             

zmanjšanje erozijske 
ogroženosti in večja 
poplavna varnost 

  13 23 

122 KR 

TODRAŠČICA na 
gorvodnem koncu 
industrijske cone v 
Todražu 

Todraščica 
(Potoška gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

435879 105186 
odstranitev naplavin oziroma 
vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila 

8.000 € 1.3.2015 1.5.2015             8.000 € 

preprečevanje poplavne 
ogroženosti priobrežnih 
površin, infrastrukture in 
objektov 

  6 22 

123 KR 

LOČNICA - skozi 
spodnji del naselja 
Trnovec - km 2,15 do 
3,10 

Ločnica Medvode 451463 109958 
interventna ureditev poškodb, 
protierozijski ukrepi, umirjanje 
plazenja in hudourniške erozije 

12.000 € 1.1.2015 1.3.2015         12.000 €     

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
javne infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami 

2 10 15 

124 KR 

PRITOK 
POLJANSKE SORE 
pred vstopom v 
naselje Hotovlja 

Poljanska Sora 
(desni pritok) 

Gor. Vas - 
Poljane 

437757 108229 trajna zaustavitev plavin 20.000 € 15.2.2015 1.4.2015           20.000 €   

Izbolšanje poplavne 
varnosti v naselju Hotovlja 
ter preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 

3 41 167 



izbruha na priobrežne 
površine in infrastrukturo 

125 KR 

BRENTEŽEV 
GRABEN pred 
vstopom v naselje 
Predmost 

Brentežev grabeben 
Gor. Vas - 
Poljane 

437407 108264 trajna zaustavitev plavin 20.000 € 15.2.2015 1.4.2015           20.000 €   

Izbolšanje poplavne 
varnosti v naselju Hotovlja 
ter preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine in infrastrukturo 

  14 125 

126 KR 

BREBOVŠČICE na 
izteku grape nad 
objektom Dolenja 
Dobrava 25 

levi pritok 
Brebovščice 

Gor. Vas - 
Poljane 

434843 106389 

trajna zaustavitev plavin,  
izvedba protipoplavnih 
ukrepov, interventna ureditev 
poškodovane struge 

20.000 € 1.3.2015 1.5.2015             20.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
bližnje objekte 

2 35 141 

127 KR 

BREBOVŠČICA na 
izteku grape pri 
zaselku na izlivu 
Todraščice 

levi pritok 
Brebovščice 

Gor. Vas - 
Poljane 

435222 105306 

trajna zaustavitev plavin,  
izvedba protipoplavnih 
ukrepov, interventna ureditev 
poškodovane struge 

25.000 € 1.3.2015 1.5.2015             25.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
zaselek dolvodno 

7 23 63 

128 KR 

PRITOK 
TODRAŠČICE na 
izlivnem odseku in 
izteku grape  

desni pritok 
Todraščice izpod 
Kržišnika 

Gor. Vas - 
Poljane 

437110 105375 

trajna zaustavitev plavin na 
izteku grape, odstranitev plavja 
in  naplavin,  interventna 
ureditev poškodovanega 
odseka struge na izlivu 

25.000 € 15.3.2015 31.5.2015             25.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
vodni režim dolvodno 

  9 23 

129 KR 

BREBOVŠČICA na 
izteku grape nad 
objektom Brebovnica 
17 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

437526 101631 trajna zaustavitev plavin 30.000 € 15.2.2015 1.4.2015           30.000 €   

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
naselje dolvodno 

1 7 15 

130 KR 

PRITOK 
TODRAŠČICE na 
izlivnem odseku in 
izteku grape pri 
objektih Bačne 1, 1a 
in 1b 

desni pritok 
Todraščice izpod 
Bačne 

Gor. Vas - 
Poljane 

436843 105502 

trajna zaustavitev plavin na 
izteku grape, odstranitev plavja 
in  naplavin,  interventna 
ureditev poškodovanega 
odseka struge na izlivu, 
izvedba protipolavnih ukrepov 

30.000 € 15.3.2015 31.5.2015             30.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo,  
zaselek in vodni režim 
dolvodno 

1 4 21 

131 KR 

BREBOVŠČICA na 
območju mostu proti 
Žirovskem Vrhu sv. 
Urbana 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

436177 103868 
interventna ureditev in 
stabilizacija  močno 
poškodovanih odsekov struge  

40.000 € 15.2.2015 1.4.2015           40.000 €   

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov in 
preprečitev širjenja poškodb 
in ogroženosti priobrežnih 
površin, infrastrukture in 
objektov 

3 13 31 

132 KR 

MIHEVK na izteku 
obeh grap nad 
objektom Dobravšce 
21 

Mihevk 
Gor. Vas - 
Poljane 

434287 106337 
trajna zaustavitev plavin,  
izvedba protipoplavnih 
ukrepov, odstranitev naplavin 

40.000 € 1.3.2015 1.5.2015             40.000 € 

preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
bližnje objekte 

4 19 86 

133 KR 
TODRAŠČICA 
dolvodno od odcepa 
za deponijo RUŽV 

Todraščica 
(Potoška gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

437653 105038 
odstranitev naplavin oziroma 
plavja, interventna ureditev 
poškodovanih odsekov struge  

40.000 € 1.3.2015 31.5.2015             40.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
preprečevanje širjenja 
poškodb in (poplavne) 
ogroženosti priobrežnih 
površin, infrastrukture in 
objektov 

  1 12 

134 KR 
MAERTINJSKA 
GRAPA od km 0.05 
do km 0.30 

Martinjska grapa Žiri 432251,88 98047,756 

ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije, 
interventna ureditev obstoječe 
infrastukture 

55.000 € 1.4.2015 31.5.2015             55.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti državne ceste in 
bližnjih stanovanjskih 
objektov 

3 15 27 

135 KR 
ČENČIŠKI GRABEN 
- izlivni odsek 

Čenčiški graben  
(pritok 
Hotoveljščice) 

Gor. Vas - 
Poljane 

438436 107963 

vzpostavitev in trajna 
zagotovitev ustreznega 
pretočnega profila struge, 
zaustavitev plavin, stabilizacija 
struge   

60.000 € 1.12.2014 1.2.2015       60.000 €       
Preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na naselje Hotovlja 

  17 43 

136 KR 
PLASTUHOVA 
GRAPA od km 0.70 
do km 0.86 

Plastuhova grapa Žiri 432472,53 100991,81 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj 
in pragov, odstranitev naplavin 

60.000 € 1.4.2015 31.5.2015             60.000 € 

izboljšanje poplavne in 
erozijske zaščite bližnjih 
stanovanjskih objektov ter 
objektov dolvodno 

7 66 257 

137 KR 

BODOVELJSKA 
GRAPA ob zaselku 
Sv. Petra Hrib 8 - km 
3,20 do 3,75 

Bodoveljska grapa Škofja Loka 444840 109560 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni 
ukrepi in objekti, umirjanje 
hudourniške erozije in plazenja 

68.000 € 1.1.2015 1.4.2015           68.000 €   

varovanje zaselka Sv. Petra 
Hrib, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami, 
pozitiven vpliv na vodni in 
plavinski režim v povodju  

4 6 9 

138 KR 

SOVPAT od objektov 
na prekritju mimo 
hiše Log nad Šk. 
Loko 14 do izteka 

Sovpat Škofja Loka 440838 109443 

interventna ureditev 
poškodovanih brežin, obrežnih 
zavarovanj in prečnih objektov, 
odstranitev in zaustavitev 

68.000 € 1.12.2015 1.1.2015     68.000 €         

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, stabilizacija 

1 15 69 



grape plavja ter naplavin in vzpostavitev pretočnega 
profila struge, preprečitev 
negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha 

139 KR 

LEVI PRITOK 
POLJANSKE SORE 
pri Kopišarju pod 
naseljem Selo 

Poljanska Sora - 
levi pritok pri 
Kopišarju 

Žiri 429851,3 103438,31 
ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije 

70.000 € 1.4.2015 31.5.2015             70.000 € 

zadrževanje plavin v zaledju 
hudournika in preprečitev 
zasipavanja struge skozi 
naselje - izboljšana 
poplavna varnost 
stanovanjskih objektov 

  18 31 

140 KR 
ZABREŽNIK - nad 
domačijo Tolar 

Zabrežnik Žiri 432005,42 103281,85 
ukrepi za ublažitev posledic 
hudourniške erozije 

70.000 € 1.4.2015 31.5.2015             70.000 € 

preprečitev ekstremnega 
sproščanja plavin in 
posledično zaplavljanja 
struge ob stanovanjskih 
objektih - poplavna varnost 
stanovanjskih objektov in 
lokalne ceste 

  6 17 

141 KR 
LOČNICA - skozi 
naselje Sora - km 
1,20 do 1,65 

Ločnica Medvode 452110 110803 

protipoplavni in protierozijski 
ukrepi in objekti, interventna 
ureditev poškodb, umirjanje 
hudourniške erozije 

78.000 € 1.1.2015 1.3.2015         78.000 €     

varovanje naselja Sora, 
infrastrukture in zemljišč 
pred hudourniško erozijo in 
poplavami 

15 74 169 

142 KR 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objekti Bukov Vrh 7 
mimo vodnega 
zajetja do sotočja 
dveh grap 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

438176 106795 

vzpostavitev in trajna 
zagotovitev ustreznega 
pretočnega profila struge 
(odstranitev in zaustavitev 
plavja ter plavin), interventna 
ureditev in stabilizacija 
razdejane struge (brežin, 
obrežnih zavarovanj in prečnih 
objektov),  

78.000 € 15.1.2015 1.4.2015           78.000 €   

preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na naselji Hotovlja 
in Bukov Vrh, 
preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture,  

1 4 23 

143 KR 

KRNIŠKA GRAPA 
od območja levega 
pritoka pod 
kamnolomom do 
izliva 

Krniška grapa Škofja Loka 439522 109140 

interventna ureditev in 
stabilizacija struge do izliva, 
odstranitev in zaustavitev 
naplavin  

80.000 € 1.2.2015 1.4.2015           80.000 €   

preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in 
zaselek dolvodno 

  1 15 

144 KR 

BREBOVŠČICA na 
območju zaselka in 
mostu nad izlivom 
Todraščice 

Brebovščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

435315 105129 

interventna ureditev in 
stabilizacija poškodovanega 
odseka struge, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

80.000 € 15.2.2015 1.4.2015           80.000 €   

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin, 
infrastrukture in več 
objektov 

1 24 50 

145 KR 

HRASTNICA 
dolvodno do sotočja 
z Lipnikom, ob hiši 
Sv. Barbara 4 - km 
4,80 do 4,96 

Hrastnica Škofja Loka 447390 108719 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni 
ukrepi in objekti, umirjanje 
hudourniške erozije in plazenja 

85.000 € 15.12.2014 1.3.2015         85.000 €     

varovanje zaselka Sv. 
Barbara 4, infrastrukture in 
zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami, 
pozitiven vpliv na vodni in 
plavinski režim v povodju 

3 5 9 

146 KR 

HRASTNICA 
gorvodno od hiše Sv. 
Barbara 21 - km 5,60 
do 5,87 

Hrastnica Škofja Loka 447231 107981 

interventna ureditev vodne 
infrastrukture, čiščenje 
zaplavnega prostora, umirjanje 
hudourniške erozije, 
protipoplavni ukrepi 

87.000 € 15.11.2014 1.12.2014   87.000 €           

varovanje zaselka Sv. 
Barbara št. 21, 
infrastrukture in zemljišč 
pred hudourniško erozijo in 
poplavami, pozitiven  vpliv 
na vodni in plavinski režim v 
povodju 

  7 10 

147 KR 

HRASTNICA 
gorvodno od 
zaplavne pregrade - 
km 5,95 do 6,45 

Hrastnica Škofja Loka 446719 107789 

interventna ureditev poškodb, 
protierozijski in protipoplavni 
ukrepi in objekti, umirjanje 
hudourniške erozije in plazenja 

87.000 € 15.12.2014 1.3.2015         87.000 €     

varovanje naselja Puštal, 
infrastrukture in zemljišč 
pred hudourniško erozijo in 
poplavami 

  2 2 

148 KR 
HOTOVELJŠČICA 
med objekti Hotovlja 
14 in Hotovlja 26 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

438054 108618 

interventna ureditev in 
stabilizacija razdejane struge 
(brežin, obrežnih zavarovanj in 
prečnih objektov), odstranitev 
naplavin  

87.000 € 15.11.2014 1.1.2015     87.000 €         

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, stabilizacija 
in vzpostavitev ustreznega 
pretočnega profila struge, 
preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na naselje Hotovlja 

5 56 159 

149 KR 

HRASTNICA v 
srednjem delu 
naselja Puštal - km 
1,15 do 1,55 

Hrastnica Škofja Loka 447354 111893 

protierozijski in protipoplavni 
ukrepi in objekti, interventna 
ureditev poškodb, umirjanje 
hudourniške erozije 

100.000 € 15.12.2014 1.2.2015       100.000 €       

varovanje naselja Puštal, 
infrastrukture in zemljišč 
pred hudourniško erozijo in 
poplavami 

1 30 57 

150 KR 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objektoma Hotovlja 
32 in Hotovlja 42 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

438440 108188 

interventna ureditev in 
stabilizacija razdejane struge 
(brežin, obrežnih zavarovanj in 
prečnih objektov), vzpostavitev 
ustreznega pretočnega profila 
struge (odstranitev naplavin, 
izvedba protipoplavnih 
ukrepov)  

110.000 € 15.11.2014 1.2.2015       110.000 €       

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, preprečitev 
negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 
naselje Hotovlja 

6 20 33 

151 KR 

HOTOVELJŠČICA 
na odseku med 
objektoma Hotovlja 
42 in Hotovlja 46 

Hotoveljščica 
Gor. Vas - 
Poljane 

438508 107808 

interventna ureditev in 
stabilizacija razdejane struge 
(brežin, obrežnih zavarovanj in 
prečnih objektov), vzpostavitev 
ustreznega pretočnega profila 
struge (odstranitev naplavin) 

110.000 € 15.11.2014 1.2.2015       110.000 €       

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, preprečitev 
negativnih vplivov 
hudourniškega izbruha na 
naselje Hotovlja 

  15 42 



152 KR 
DRŠAK od izteka iz 
grape do izliva 

Dršak (Koširnica) 
Gor. Vas - 
Poljane 

435057 105820 

odstranitev in trajna 
zaustavitev plavin oziroma 
plavja, interventna ureditev in 
stabilizacija razdejanih 
odsekov struge, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

110.000 € 1.12.2014 1.1.2015     110.000 €         

preprečitev negativnih 
vplivov hudourniškega 
izbruha na priobrežne 
površine, infrastrukturo in  
več objektov 

8 46 82 

153 KR 

TODRAŠČICA na 
območju izliva 
Bačenske grape do 
zaselka Bačne 2 

Todraščica 
(Potoška gr.) 

Gor. Vas - 
Poljane 

437054 105373 

interventna ureditev in 
stabilizacija poškodovanih 
odsekov struge (brežin, 
obrežnih zavarovanj in prečnih 
objektov), odstranitev naplavin 
oziroma plavja, izvedba 
protipoplavnih ukrepov 

110.000 € 1.3.2015 31.5.2015             110.000 € 

preprečevanje širjenja 
poškodb in ogroženosti 
priobrežnih površin, 
infrastrukture in objektov 

  10 22 

154 KR 

BISTRICA - 
interventna ureditev 
leve brežine ob 
Zoisovi ulici v 
Bohinjski Bistrici 

Bistrica Bohinj 419492,98 125914,16 
stabilizacija leve brežine, 
obrežnih zavarovanj in pragov 

110.000 € 1.12.2015 1.1.2015     110.000 €         
izbolšanje poplavnevarnosti 
bližnjih stanovanjskih 
objektov 

14 196 473 

155 KR 
PLASTUHOVA 
GRAPA od km 1.00 
do km 1.25 

Plastuhova grapa Žiri 432727,79 101169,22 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj 
in pragov, odstranitev naplavin 

120.000 € 1.4.2015 31.5.2015             120.000 € 

izboljšanje poplavne in 
erozijske zaščite bližnjih 
stanovanjskih objektov ter 
neposredna erozijska 
zaščita lokalne ceste 

7 46 105 

156 KR 
RAČEVA od km 0.00 
do km 0.57 

Račeva Žiri 431210,37 100768,05 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj 
in pragov, odstranitev naplavin 

160.000 € 1.12.2014 1.1.2015     160.000 €         

izboljšanje poplavne in 
erozijske zaščite bližnjih 
stanovanjskih objektov ter 
objektov dolvodno 

6 80 334 

157 KR 
RAKULKA od km 
1.26 do km 2.15 

Rakulka Žiri 432177,46 101850,65 
stabilizacija brežin, interventna 
ureditev obrežnih zavarovanj 
in pragov, odstranitev naplavin 

190.000 € 1.4.2015 31.5.2015             190.000 € 

izboljšanje poplavne in 
erozijske zaščite bližnjih 
stanovanjskih objektov ter 
objektov dolvodno 

1 50 209 

158 NG 
interventna ureditev 
struge Slapenskega 
potoka pod Slapom 

Slapenski 
potok/Slap 

Vipava 418085 77953 
interventna ureditev erozijskih 
zajed, odstranitev naplavin 

50.000 € 1.2.2015 31.3.2015         50.000 €     

Izbolšanje poplavne 
varnosti z izboljšanje 
pretočnosti struge, 
preprečitev razlivanja izven 
struge 

  38 107 

159 NG 

interventna ureditev 
poškodb brežin in 
dna na Hublju med 
obvoznico in Goriško 
cesto 

Hubelj/Ajdovščina Ajdovščina 415622 82797 
interventna ureditev poškodb 
obrežnih zavarovanj 

93.000 € 1.1.2015 31.1.2015     93.000 €         
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

6 83 538 

160 NG 
interventna ureditev 
struge Tribušaka v 
Šempasu 

Tribušak/Šempas Nova Gorica 403357 87736 
interventna ureditev poškodb, 
povečanje pretočnega korita 

100.000 € 1.12.2014 31.12.2014   100.000 €           
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

4 97 399 

161 NG 
interventna ureditev 
struge potoka 
Kostanjevec 

Kostanejvec/Spal 
ob Idrijci 

Tolmin 407683 109500 
odstrantiev naplavin in 
interventna ureditev poškodb 

111.000 € 1.2.2015 30.4.2015           111.000 €   
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

3 39 77 

162 NG 
interventna ureditev 
desne brežine Soče 
pod Galerijo v Trenti 

Soča/Trenta Bovec 401529 136272 zavarovanje brežine 180.000 € 20.11.2014 31.1.2015     180.000 €         

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
utrditev brežine, preprečitev 
erozije, preprečitev 
razlivanja izven struge 

1 10 16 

163 NG 
interventna ureditev 
pregrad na Kneži 
pod Kogojem 

Kneža/Kneške 
Ravne 

Tolmin 409776 119015 
interventna ureditev pregrad in 
podslapij 

185.000 € 1.12.2014 31.3.2015         185.000 €     

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov, 
stabilizacija nivelete, 
preprečitev razlivanja izven 
struge 

  6 7 

164 NG 

interventna ureditev 
struge in čiščenje 
naplavin iz struge 
Nadiže pod Borjano 

Nadiža/Borjana Kobarid 383101 124006 jezbice, preriv naplavin 190.000 € 1.12.2014 28.2.2015       190.000 €       

preprečitev erozije, 
povečanje pretočnega 
profila, preprečitev 
razlivanja izven struge 

    2 

165 NG 

interventna ureditev 
struge Suhega 
potoka v vasi Na 
Skali 

Soča/Na Skali Bovec 399924 133225 
hudourniška pregrada, 
povečanje struge 

200.000 € 1.1.2015 31.5.2015             200.000 € 

Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih 
objektovstabilizacija 
nivelete, utrditev brežin, 
povečanje pretočnega 
profila, preprečitev 
razlivanja izven struge 

1 10 37 

166 NG 
interventna ureditev 
struge potoka Sušnik 
v Črničah nad cesto 

Sušnik/Črniče Ajdovščina 405785 85334 Povečanje pretočnega korita 200.000 € 1.12.2014 30.4.2015           200.000 €   
Izbolšanje poplavne 
varnosti bližnjih objektov 

7 57 173 

167 NG 

interventna ureditev 
struge Idrijce nad in 
pod vtokom 
Kazarske 

Idrijca/Reka Cerkno 416708 108724 
interventna ureditev obrežnih 
zavarovanj 

300.000 € 1.12.2014 31.3.2015         300.000 €     

Izbolšanje poplavne 
varnosti, utrditev brežine, 
preprečitev razlivanja izven 
struge 

  9 28 

168 NG 

interventna ureditev 

leve brežine Soče 
pod pokopališčem v 
Kobaridu 

Soča/Kobarid Kobarid 391576 123283 zavarovanje brežine 425.000 € 1.12.2014 31.1.2015     425.000 €         

Izbolšanje poplavne 

varnosti, utrditev brežine, 
preprečitev razlivanja izven 
struge 

  5 50 

169 KP Goričnik 
Goričnik - Jablanica 

Ilirska 
Bistrica  

445540 44454 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

15.000 € 15.2.2015 15.3.2015         15.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  38 72 

170 KP Sevšček 
Sevšček - Zabiče 

Ilirska 
Bistrica  

450034 42107 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

15.000 € 15.2.2015 15.3.2015         15.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  2 20 



171 KP Stržen 
Stržen / Narin ob 
cesti za Veliko 
Pristavo Pivka 

436863 56749 interventna ureditev erozijskih 
poškodb in udorov 

15.500 € 15.2.2015 15.3.2015         15.500 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

    12 

172 KP Potok v Jasenu 
Potok v Jasenu 

Ilirska 
Bistrica 

442690 46419 interventna ureditev erozijskih 
poškodb  

20.000 € 15.2.2015 15.3.2015         20.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov  

1 91 136 

173 KP Jablanica 2 Jablanica 2 - 
Jablanica 

Ilirska 
Bistrica  

445256 44681 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

20.000 € 15.2.2015 15.3.2015         20.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov i 

  2 35 

174 KP Klivnik - pregrada 
Pregrada - Klivnik 

Ilirska 
Bistrica  

435966 45581 
interventna ureditev erozijske 
poškodbe na pregradi - zdrs 

20.000 € 15.4.2015 15.5.2015 
            

20.000 € 
protipoplavna zaščita  - 
varovanje objektov 

  3 3 

175 KP Rižana- Žepki 
Rižana/ Bertoki-
Žepki Koper 

405723 46094 
interventna ureditev erozijske 
poškodbe 

25.000 € 15.4.2015 15.5.2015 
            

25.000 € 
Izboljšanje protipoplavne 
zaščite - zaselka Žepki 

  23 91 

176 KP Podgrajski potok Podgrajski potok - 
Podgraje 

Ilirska 
Bistrica  

449793 42236 interventna ureditev erozijskih 
poškodb  

30.000 € 1.12.2014 15.5.2015             30.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

2 18 59 

177 KP Šmagurka Šmagurka v 
Šmagurju 

Ilirska 
Bistrica  

430387 52192 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

40.000 € 1.12.2014 15.5.2015             40.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  3 6 

178 KP Rižan - Miši 

Rižana / Miši Koper 

407864 45025 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

40.000 € 15.2.2015 15.3.2015         40.000 €     

Izboljšanje poplavne 
varnosti bljižnjega naselja 
ter interventna ureditev 
erozijskih poškodb 

  33 227 

179 KP Posrtvica 
Posrtvica - Zarečje 

Ilirska 
Bistrica 

437386 47661 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

45.000 € 15.4.2015 15.5.2015 
            

45.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

1 1 14 

181 KP Rižana  - Porton 
Rižana / Porton I Koper 

406136 45512 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

50.000 € 15.2.2015 15.3.2015         50.000 €     
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  30 88 

182 KP 
Sušaški potok s 
pritoki 

Pritok Sušaškega 
potoka /  

Ilirska 
Bistrica 

446842 38929 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

50.000 € 15.4.2015 15.5.2015 
            

50.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

1 20 64 

183 KP V Žlebovih V Žlebovih - 
Koritnice 

Ilirska 
Bistrica 

444697 52774 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

60.000 € 1.12.2014 15.5.2015             60.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  6 45 

184 KP Globoščak 
Pivka - Postojna Postojna 

428844 70169 interventna ureditev erozijske 
poškodbe na pregradi 

60.000 € 1.12.2014 15.5.2015             60.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  47 88 

185 KP Desni breg Drnice Drnica  Piran 390703 39082 
interventna ureditev erozijskih 
poškodb 60.000 € 1.12.2014 15.5.2015             60.000 € 

Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 5 18 26 

186 KP Vrbovski potok Vrbovski potok - 
Vrbovo 

Ilirska 
Bistrica  

444043 45819 interventna ureditev erozijskih 
poškodb 

92.000 € 1.12.2014 15.5.2015             92.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

4 75 164 

187 KP Kozlek 
Kozlek - Jasen 

Ilirska 
Bistrica  

442697 46480 interventna ureditev erozijskih 
poškodb in plazu 

110.000 € 1.12.2014 15.5.2015             110.000 € 
Izboljšanje poplavne 
varnosti  - varovanje 
objektov 

  64 131 
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Intervencija 

Lokacija 
   

Vodotok/lokacija Občina Ukrep 
Ocena 

stroškov 
Vpliv Ukrepa na izbolšanje poplavne varnosti 

1 MS 1 Nadvišanje Potok Bukovnica Lendava Nadvišanje desne brežine potoka 15.000 € Uredidev pretočnega profila potoka ob naselju Banuta 

2 MS 2 Iztok popravilo AK Gajševsko jezero Ljutomer popravilo iztočnega objekta 20.000 € Popravilo erudirane brežine in izvedba zaščite brežine in dna iztočnega profila 

3 MS 3 Ureditev Velkoga jarka Suhi Jarek Črenšovci, Velika Polana odstranitev lesne zarasti in izkop naplavin 25.000 € Izboljša se poplavna zaščita naselja Žižki, Velika Polana 

4 MS 4 Ureditev potoka pred Mostjem Potok Ritaš Lendava vzpostavitev pretočnega profila potoka 40.000 € Zmanjšanje izpostavljenosti naselja Mostje pred poplavami 

5 MS 5 Izkop naplavin Ščavnica Ščavnica Razkrižje Izkop naplavin v pretočnem profilu potoka Ščavnice 45.000 € Zaščita treh objektov pred škodljivim delovanjem voda 

6 MS 6 Ureditev Mokoša Potok Mokoš Mestna občina Murska Sobota 
Odstranitev drevesne zarasti in izkop naplavin iz 

profila potoka 
55.000 € zaščita dela naselja Bakovci pred škodljivim delovanjem voda 

7 MS 7 Ureditev poškodb na Gračkem potoku Grački potok Grad 
Odstranitev zarasti in ureditev pretočnega profila, 

ter stabilizacija dna potoka 
75.000 € Zaščita naselja Grad in dolvodno ležeča naselja pred škodljivim delovanjem voda 

8 MS 8 Izkop Kobilskega pred vtokom v Ledavo Kobiljski potok Lendava izkop naplavin iz profila potoka 75.000 € Zmanjšanje izpostavljenosti naselja Mostje in Banuta pred poplavami 

9 MS 9 Črnec v Trehmlinih Črnec Lendava odstranitev lesne zarasti in izkop naplavin 85.000 € 
Ureditev pretočnega profila skozi naselje Trimlini in preprečitev zalivanja stanovanjskih 

objektov ob potoku 

10 MS 10 Ureditev Črnca v Veliki Polani Črnec Velika Polana 
ureditev pretočnega profila skozi Veliko in Malo 

Polano 
90.000 € Uredi se zaščita pred škodljivim delovanjem voda skozi naselja Mala in Velika Polana 

11 MS 11 Ureditev Kobiljskega skozi naselje Motvarjevci Kobiljski potok Moravske Toplice Ureditev brežin vodotoka in odstranitev lesne zarasti 105.000 € 
Zmanjšanje izpostavljenosti naselja pred škodljivim delovanjem voda (poplave zalile 

celo vas) 

12 MS 12 Ureditev Boračevskega potoka Boračevski potok Radenci 
Vzpostavitev pretočnega profila Boračevskega 

potoka 
106.000 € Zaščita pred škodljivim delovanjem voda 

13 MS 13 Ureditev Črnca v Trnju Črnec Črenšovci ureditev pretočnega profila skozi Trnje 120.000 € Prepreči se poplavna ogroženost naselja Trnja 

14 MS 14 Ureditev Ratkovskega s pritoki v Prosenjakovcih Ratkovski potok Moravske Toplice Ureditev brežin vodotoka in odstranitev lesne zarasti 80.000 € 
Zmanjšanje izpostavljenosti naselja pred škodljivim delovanjem voda (poplave zalile 

celo vas) 

15 MS 15 Izkop naplavin Ščavnica Ščavnica Ljutomer Izkop naplavin v pretočnem profilu potoka Ščavnice 180.000 € Zaščita pred škodljivim delovanjem voda 

16 MS 17 Mejna Ledava z Madžari Ledava Lendava Vzpostavitev pretočnega korita 450.000 € Omogoči se večja pretočnost skozi mesto Lendava 

17 MB 1 Flisov potok - čiščenje izlivnega odseka Flisov potok Prevalje Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 5.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (večstanovanjski objekti) 

18 MB 2 Suha - odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora pregrade Suha Ravne na Kor. Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 6.000 € Zmanjšanje odlaganja naplavin na dolvodnih odsekih 

19 MB 3 Šentanelska reka - čiščenje izlivnega odseka Šentanelska reka Prevalje Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 7.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka 

20 MB 4 Hud v Starem trgu - čiščenje izlivnega odseka Hud. Starem trgu Slovenj Gradec Odstranitev naplavin 7.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

21 MB 5 Radizelski p. - med Mariborsko cesto in AC Radizelski potok Hoče - Slivnica Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti 23.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam 

22 MB 6 Skomarje - prodni zadrževalnik Dravinja Zreče Odstranitev naplavin 15.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

23 MB 7 Skomarje - prodni zadrževalnik Ločnikarica Zreče Odstranitev naplavin 15.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

24 MB 8 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole Razbremenilnik Prednice Kidričevo Odstranitev zarasti in naplavin 20.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

25 MB 9 Radvanjski p. - ureditev odseka od Lackova c. 41 do Za gradom 6 Radvanjski potok Maribor 
Odstranitev naplavin in popravilo obstoječih 

zavarovanj 
20.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam 

26 MB 10 Ciglenški p. - ureditev odseka od h. št. Dvorjane 78 do stopnje v bližini Dvorjane 3a Ciglenški p. Duplek Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti 25.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam in cesti 

27 MB 11 Vzpostavitev normalne pretočnosti Leskovec Razbremenilnik Polskave Slovenska Bistrica Odstranitev zarasti in naplavin 25.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

28 MB 12 Vzpostavitev normalne pretočnosti Poljčane Brežnica Poljčane Odstranitev zarasti in naplavin 25.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

29 MB 13 Meža - vzdrževanje pretočnosti nad sotočjem z Javorskim potokom Meža Črna na Kor. Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 25.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (sanovanjske objekti, pošta) 

30 MB 14 Mislinja - int..dela v Tomaški vasi Mislinja Slovenj Gradec 
Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti, 

sanacija nasipa 
25.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

31 MB 15 Bavhov potok - odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora pregrade Bavhov potok Dravograd 
Odstranitev naplavin iz zaplavnega prsotora 

pregrade 
25.000 € 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti in zmanjšanje odlaganja naplavin dolvodno od 
pregrade 

32 MB 16 Mevlja - vzdrževalna dela dolvodno od Goričnika Mevlja Mislinja 
Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti, 

sanacija erozijskih zajed 
25.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

33 MB 17 Hočki p. - čiščenje usedalnika pri Vreclu Hočki potok Hoče - Slivnica Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti stan. hišam dolvodno od usedalnika 

34 MB 18 Vzpostavitev normalne pretočnosti Zg. Polskava Polskava Slovenska Bistrica Odstranitev zarasti in naplavin 30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

35 MB 19 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole Razbremenilnik Framskega potoka Kidričevo Odstranitev zarasti in naplavin 30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

36 MB 20 Vzpostavitev normalne pretočnosti Podlehnik Rogatnica Podlehnik Odstranitev zarasti in naplavin 30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

37 MB 21 Razbremenilnik Pekrskega p. Razbremenilnik Pekrskega p. Maribor Odstranitev naplavin 35.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam 

38 MB 22 Farni potok - čiščenje izlivnega odseka Farni potok Prevalje Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 35.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

39 MB 23 Bistrica - dolvodno od mostu na glavni cesti Maribor - Dravograd Bistrica Selnica ob Dravi Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti 35.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

40 MB 24 Vzpostavitev normalne pretočnosti v dolžini cca 1100 m Črnec Središče ob Dravi 
Odstranitev poškodovane  in prekomerne zarasti ter 

naplavin 
38.300 € Izboljšanje poplavne varnosti  naselja Središče ob Dravi 



41 MB 25 Vzpostavitev normalne pretočnosti in sanacija nasipa v dolžini cca 3000 m Obrobni jarek 5 (OJ5) Sveta Trojica Odstranitev naplavin in sanacija nasipa 40.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam in cesti 

42 MB 26 
Vzpostavitev normalne pretočnosti od iztoka v vodotok Sejanca do razbremenilnika Brežnice v dolžini 

cca 3000 m 
Brežnica (Stara) Ormož Odstranitev zarasti in naplavin 40.000 € Izboljšanje poplavne varnosti petim hišam v naselju Cvetkovci 

43 MB 27 Kotuljka - odstranitev naplavin iz pretočnega profila v Brdinjah Kotuljka Ravne na Kor. Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 40.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

44 MB 28 Mislinja - čiščenje izlivnega odseka Mislinja Dravograd Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 40.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski, gostinski in industrijski objekti) 

45 MB 29 Velka - vzpostavitev pretočnosti na odseku med Podvelka 40 in Janževski Vrh 93 Velka Podvelka Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti 40.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objekti in industrijski objket) 

46 MB 30 
Vzpostavitev normalne pretočnosti od železniške proge gorvodno do regionalne ceste Ormož -

Središče ob Dravi, v dolžini cca 1800 m 
Libanja Ormož 

Odstranitev zarasti in naplavin ter nadvišanje 
obstoječega nasipa 

40.000 € Izboljšanje poplavne varnosti stanovanjskim hišam v naselju Obrež 

47 MB 31 Vzpostavitev normalne pretočnosti pod železniškim viaduktom v Pesnici na dolžini 1650 m Pesnica Pesnica 
Odstranitev prekomerne zarasti ter sanacija pošk. 

zavarovanja 
43.650 € Zaščitla obstoječe VI, izboljšanje poplavne varnosti obstoječe ind. cone ter  naselja 

48 MB 32 Vzpostavitev normalne pretočnosti Grajena/Ptuj Ptuj Odstranitev naplavin 45.000 € Izboljšanje poplavne varnosti st. objektom, Gimnaziji Ptuj in državni cesti 1292 

49 MB 33 Šumec - odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora pregrade Šumec Mežica 
Odstranitev naplavin iz zaplavnega prsotora 

pregrade 
45.000 € 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti in zmanjšanje odlaganja naplavin dolvodno od 
pregrade 

50 MB 34 P. iz Kamniške grabe - ureditev odseka od h. št. Kamniška graba 70 do Kamniška graba 90 Potok iz Kamniške grabe Maribor 
Odstranitev naplavin in popravilo obstoječih 

zavarovanj 
50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam in cesti 

51 MB 35 
Vzpostavitev normalne pretočnosti od iztoka v reko Pesnico do regionalne ceste Ptuj-Ormož v dolžini 

cca 2100 m 
Sejanski potok Ormož Odstranitev zarasti in naplavin 50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti desetim hišam v naselju Trgovišče 

52 MB 36 Vzpostavitev normalne pretočnosti Zbelovo Dravinja Slovenske Konjice Odstranitev zarasti in naplavin 50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

53 MB 37 Vzpostavitev normalne pretočnosti Rače-K 6/2 Rakitovec Rače-Fram Odstranitev zarasti in naplavin 50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

54 MB 38 Vzpostavitev normalne pretočnosti Šikole Framski potok Kidričevo Odstranitev zarasti in naplavin 50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

55 MB 39 Mislinja - odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora pregrade Mislinja Mislinja 
Odstranitev naplavin iz zaplavnega prsotora 

pregrade 
50.000 € 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti in zmanjšanje odlaganja naplavin dolvodno od 
pregrade 

56 MB 40 Mislinja - int..dela v Mislinjski Dobravi Mislinja Slovenj Gradec 
Odstranitev naplavin in prekomerne zarasti, 

sanacija erozijskih zajed 
50.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

57 MB 41 Vzpostavitev normalne pretočnosti Podova Hotinjšček Rače-Fram Odstranitev zarasti in naplavin 60.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

58 MB 42 Vzpostavitev normalne pretočnosti Rače-K 6/1 Žabnik Rače-Fram Odstranitev zarasti in naplavin 70.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

59 MB 43 Vzpostavitev normalne pretočnosti na dolžini 4520 m Pesnica Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Odstranitev poškodovane in selektivni posek 

prekomerne zarasti 
71.600 € Izboljšanje poplavne varnosti naselju Šetarova in cesti Gočova- Voličina 

60 MB 44 Pekrski p. - od usedalnika do sotočja z Radvanjskim Pekrski potok Maribor Odstranitev naplavin 80.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam in stanovanjskim blokom 

61 MB 45 Vzpostavitev normalne pretočnosti Loče-Penoje Dravinja Slovenske Konjice Odstranitev zarasti in naplavin 80.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

62 MB 46 Lobnica - odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora pregrade Lobnica Ruše 
Odstranitev naplavin iz zaplavnega prsotora 

pregrade 
80.000 € 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti in zmanjšanje odlaganja naplavin dolvodno od 
pregrade 

63 MB 47 Žitečki p. - na odseku od nasipov do mlina Žitečki potok Duplek Odstanitev naplavin 85.000 € Izboljšanje poplavne varnosti okoliškim stan. hišam, cesti in bencinskemu servisu 

64 MB 48 Vzpostavitev normalne pretočnosti Perovec Oplotnica Slovenske Konjice Odstranitev zarasti in naplavin 86.500 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

65 MB 49 Vzpostavitev normalne pretočnosti v Vršniku Radečki potok Kungota Odstranitev prekomerne zarasti ter sanacija pošk. 90.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naseliju 

66 MB 50 Sanacija brežine na levem bregu na Vičavi Drava/Vičava Ptuj Zavarovanje brežine 590.000 € Izboljšanje varnosti ogroženih hiš zaradi erozije 

67 MB 51 Meža - čiščenje izlivnega odseka Meža Dravograd Odstranitev naplavin iz pretočnega profila 55.950 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti odseka (stanovanjski objketi) 

68 MB 52 Radoljna-sanacijska dela Radoljna-Lovrenc na Pohorju Lovrenc na Pohorju Zavarovanje brežin in formiranje struge 155.000 € Izboljšanje poplavne varnosti naselij 

69 CE 1 Juvanski potok v Juvanju Juvanski potok Ljubno ob Savinji Čiščenje prodnih zadrževalnikov 10.000 € Preprečevanje zaplavljenosti struge 

70 CE 2 Kozarica v Vodružu Kozarica Šentjur Čiščenje prodnega zadrževalnika 20.000 € Preprečevanje zaplavljanja struge dolvodno 

71 CE 3 Šonovo v Kozjem Šonovo Kozje Stabilizacija korita nad naseljem 20.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Šonovo (8 objektov) 

72 CE 4 Lahomnica v Tevčah Lahomnica Laško Zavarovanje brežin 30.000 € Ohranjanje vodnega režima in varovanje 5 objektov 

73 CE 5 Trnava v Mozirju Trnava Mozirje Čiščenje prodnih zadrževalnikov 30.000 € 
Preprečevanje zaplavljenosti korit strug, 

 izboljšanje pretočnosti struge (15 objektov) 

74 CE 6 Klobaša v Solčavi Klobaša Solčava Čiščenje prodnih zadrževalnikov 60.000 € Preprečevanje zaplavljenosti struge 

75 CE 7 Breznica skozi Brezno Breznica Laško, Hrastnik 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
69.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Brezno (21 objektov) 

76 CE 8 Draganja v Rogatcu Draganja Rogatec Čiščenje struge in stabilizacija korita nad naseljem 70.000 € Preprečevanje zaplavljanja struge nizvodno skozi naselje 

77 CE 9 Paka v Mislinji s pritoki Paka Mislinja 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
72.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naseljih Gornji in Srednji Dolič 

78 CE 10 Bočnica v Bočni Bočnica Gornji Grad 
Čiščenje prodnih zadrževalnikov in sanacija 

posameznih poškodb 
75.000 € Izboljšanje pretočnosti struge naselja Bočna (7 objektov) 

79 CE 11 Šmarski potok v Šmarju Šmarski potok Šmarje pri Jelšah Čiščenje odvečne in polomljene zarasti 80.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Šmarje pri Jelšah 

80 CE 12 Motnišnica v Motniku Motnišnica Kamnik 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
82.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Motnik (9 objektov) 

81 CE 13 Ložnica in razbremenilnik Ložnice Ložnica Polzela Čiščenje naplavin in odvečne ter polomljene zarasti 90.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Orova vas in Založe 

82 CE 14 Artišnica v Migojnicah in Zabukovici Artišnica Žalec 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
105.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naseljih Migojnice in Zabukovica 

83 CE 15 Razbremenilnik Pirešice Pirešica Žalec Čiščenje naplavin in odvečne ter polomljene zarasti 90.000 € Ohranjanje vodnega režima 

84 CE 16 Lučnica s pritoki Lučnica Luče Čiščenje prodnih zadrževalnikov 90.000 € 
Preprečevanje zaplavljenosti korit strug, 

 izboljšanje pretočnosti struge (5 objektov) 



85 CE 17 Savinja v Rečici ob Savinji Savinja Rečica ob Savinji Čiščenje struge 120.000 € Izboljšanje pretočnosti struge (21 objektov) 

86 CE 18 Dreta s pritoki v Gornjem Gradu Dreta Gornji Grad Stabilizacija strug nad naselji in zavarovanje brežin 132.000 € Preprečevanje zaplavljenosti korit strug 

87 CE 19 Ljubnica s pritoki na Ljubnem Ljubnica, Krumpah, Žep Ljubno ob Savinji 
Čiščenje  prodnih zadrževalnikov in zavarovanje 

brežin 
150.000 € Preprečevanje zaplavljenosti korit strug 

88 CE 20 Hudinja v Vitanju Hudinja Vitanje 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
150.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Vitanje 

89 CE 21 Dreta v Nazarjah Dreta Nazarje Čiščenje  struge in zavarovanje brežin 165.000 € Izboljšanje pretočnosti struge (21 objektov) 

90 CE 22 Bolska v Brodeh Bolska Vransko 
Čiščenje  struge, stabilizacija dna in zavarovanje 

brežin 
164.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v naselju Brode ( 4 objekti) 

91 CE 23 Savinja na Ljubnem Savinja Ljubno ob Savinji 
Čiščenje in vzpostavitev pretočnosti struge ter 

zavarovanje brežin 
238.000 € Izboljšanje pretočnosti struge (22 objektov v naseljih Okonina in Podter) 

92 CE 24 Voglajna v Štorah Voglajna Štore, Celje Čiščenje odvečne zarasti in naplavin 150.000 € Izboljšanje pretočnosti struge v industrijski coni Štore 

93 NM 1 Drča, odsek v naselju Drča Drča (pritok Lačnega p.) Šentjernej Odstranitev podrtega drevja in zamaškov iz vejevja. 3.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

94 NM 2 Čadraški potok, Čadraže 4 Čadraški potok Šentjernej 
Izdelava začasnega zemeljskega nasipa pri hiši 

Čadraže 4. 
3.500 € 

Do ureditve celotne trase potoka vzdolž naselja se bo začasno v območju stanovanjske 
hiše Čadraže 4 in gospodarskih objektov preprečilo prepravljanje letnih voda. 

95 NM 3 Kobila, odsek gorvodno od izliva Kobila Šentjernej Odstranitev podrtega drevja in zamaškov. 5.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

96 NM 4 Kraški potok, odsek Kraška vas 14 Kraški potok Brežice 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa. 
5.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

97 NM 5 Dovški potok, Dovško 61 Dovški potok Krško 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa. 
8.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

98 NM 6 Črnivec, odsek Prapreče pri Šentjerneju Črnivec Šentjernej 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa. 
10.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

99 NM 7 Klamfer, odsek sotočje s Težko vodo Klamfer Novo mesto 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

10.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

100 NM 8 Šumeči potok, odsek Gabrje Šumeči potok Novo mesto 
Odstranitev nanosa iz struge potoka in pribrežnih 

zemljišč. 
10.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

101 NM 9 Sopota, Dornik Sopota Radeče 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa. 
12.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

102 NM 10 Brusničica, odsek skozi Velike Brusnice Brusničica Novo mesto 
Popravilo prelivnega praga in odstranitev prodnega 

nanosa. 
15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

103 NM 11 Dolski potok, Sp. Vodale-Dol Dolski potok Mokronog-Trebelno 
Odstranitev zamaškov iz plavja, izsek zarasti in 

zavarovanje poškodovanih brežin. 
15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

104 NM 12 Dovški potok, Dovško 62 Dovški potok Krško 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

105 NM 13 Glaviški potok, Šentjanž - Kladje Glaviški potok Sevnica 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

106 NM 14 Kobila, odsek Šentjernej - Brezovica Kobila Šentjernej 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

107 NM 15 Prilipski potok Prilipski potok Brežice 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

15.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

108 NM 16 Brusničica, odsek skozi Male Brusnice Brusničica Novo mesto 
Razširitev in vzpostavitev ter stabilizacija 

pretočnega profila. 
20.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

109 NM 17 Lukovški potok, Lukovec (Lakner) Lukovški potok Litija 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

20.000 € Zagotovitev zadostne prevodnosti in stabilnosti struge. 

110 NM 18 Mirna, Obolner - Tlaka - Moravče Mirna Litija 

Odstranitev zamaškov, prevrnjenih dreves, panjev, 
nanosa in uničenega cevnega prepusta iz 

pretočnega profila. Vzpostavi in zavaruje se pretočni 
profil. 

20.000 € Zagotovitev zadostne prevodnosti in stabilnosti struge. 

111 NM 19 Sopota, ods. naselje Žebnik Sopota Radeče Zavarovanje poškodb pretočnega profila Sopote. 20.000 € 
Ohranitev stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti na tej lokaciji in v skozi 

dolvodna naselja.Ohranitev višinske stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti 
dolvodnih naselij. 

112 NM 20 Sevnična, dolvodno od jezu Orešje Sevnična Sevnica Vzpostavitev in zavarovanje pretočnega profila. 22.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti ter 

stabilnosti odseka. 

113 NM 21 Kameniški potok, odsek Križišče Kameniški potok Sevnica 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

25.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

114 NM 22 Kobila, odsek Gorenje Vrhpolje Kobila Šentjernej 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

25.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

115 NM 23 Mirna, odsek Migolica 14 Mirna Mirna 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

25.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

116 NM 24 Mirna, odsek Puščava Mirna Mokronog-Trebelno 
Izsek zarasti in zavarovanje L. br. v območju stan. 

hiše Puščava 1 
25.000 € 

Povečanje prevodnosti starega desnega rokava Mirne in s tem znižanje gladin visokih 
voda v naselju Puščava . 

117 NM 25 Glaviški potok, odsek Prinštal, Štajngrob Glaviški potok Sevnica 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

30.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

118 NM 26 Radulja, odsek Zavinek - Škocjan Šmarješke Toplice Škocjan 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

30.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti ter 

stabilnosti odseka. 

119 NM 27 Brestanica, Anže-Kostanjek Brestanica Krško 
Odstranitev nanosa, podrtega drevja, zavarovanje 

poškodovanih brežin 
35.000 € Zagotovitev zadostne prevodnosti struge na odseku skozi naselje. 

120 NM 28 Klamfer, odsek  Šentjošt Klamfer Novo mesto 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

40.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

121 NM 29 Klamfer, odsek Hrušica (zemeljski plaz Brulc) Klamfer Novo mesto 
Odstranitev zemeljskega plazu iz pretočnega profila 

in zavarovanje brežin. 
40.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 



122 NM 30 Podborški potok, odsek Svinjsko - Kal pri Krmelju Podborški potok Sevnica 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

40.000 € 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo prodnega nanosa in zavarovanje 

poškodovanih brežin. 

123 NM 31 Lačni (Prekopski) potok, odsek D. Prekopa - Gruča Lačni potok Šentjernej, Kostanjevica na Krki 
Odstranitev zamaškov iz plavja, izsek zarasti in 

zavarovanje poškodovanih brežin. 
50.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

124 NM 32 Impoljski potok, popravilo obstoječega zavarovanja ob cesti Impoljca - Zavratec Impoljski potok Sevnica 
Popravilo zavarovanja brežin in odstranitev 
posameznih podrtih dreves in zamaškov iz 

pretočnega profila. 
35.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

125 NM 33 Babni potok, odsek Gabrje, Pangrč grm Babni potok Novo mesto 
Čiščenje zaplavnega prostora in popravilo zaplavne 

prodne pregrade. 
80.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti na tej lokaciji in v skozi 
dolvodna naselja.Ohranitev višinske stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti 

dolvodnih naselij. 

126 NM 34 Glažuta, Stabilizacija Glažuta Radeče 
Regulacija struge z izgradnjo stabilizacijskih 

pregrad. 
80.000 € 

Ohranitev stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti na tej lokaciji in v skozi 
dolvodna naselja.Ohranitev višinske stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti 

dolvodnih naselij. 

127 NM 35 Težka voda, odsek izliv - Gotna vas Težka voda Novo mesto 
Odstranitev zamaškov iz plavja, odstranitev 

prodnega nanosa, izsek zarasti in zavarovanje 
poškodovanih brežin. 

80.000 € Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti. 

128 NM 36 Radulja, vzdrževanje sonaravno urejevanih odsekov Radulja Škocjan 
Vzpostavitev pretočnega profila z odstranitvijo 

prodnega nanosa in zavarovanje poškodovanih 
brežin. 

90.000 € 
Zmanjšanje obsega poplavljanja okoliškega terena in povečanje poplavne varnosti ter 

stabilnosti odseka. 

129 NM 37 Šumeči potok, popravilo prodne pregrade Gabrje Šumeči potok Novo mesto 
Izgradnja zadrževalnika plavin in odstranitev nanosa 

in plavja na odseku gorvodno od pregrade. 
95.000 € Stabilizacija gorvodnega odseka in kontrola nad sproščanjem plavin. 

130 NM 38 Prilipski potok, izgradnja prodnega zadrževalnika Prilipski potok Brežice Izgradnja zadrževalnika plavin. 100.000 € Stabilizacija gorvodnega odseka in kontrola nad sproščanjem plavin. 

131 NM 39 Mirna, odsek Puščava Mirna Mokronog-Trebelno 
Regulacija desnega rokava Mirne skozi naselje 

Puščava. 
150.000 € 

Povečanje prevodnosti starega desnega rokava Mirne in s tem znižanje gladin visokih 
voda v naselju Puščava . 

132 NM 40 Savrica, ureditev skozi Žužkovo dolino Savrica Mokronog-Trebelno Ureditev vodotoka. 120.000 € Zagotovitev zadostne prevodnosti in stabilnosti struge. 

133 NM 41 Sušica, popravilo reguliranega odseka gorvodno od naselja Šutna Sušica Krško 
Vzpostavitev pretočnega profila z obnovitvijo 

nekdanje trase. 
154.500 € Zagotavljanje projektirane stabilnosti in prevodnosti odseka. 

134 NM 42 Krka, popravilo vzdolžnega d. br. zavarovanja v Drami Krka Šentjernej 
Vzdolžno kamnito-vegetativno zavarovanje brežine 

z lesenimi piloti. 
230.000 € Zagotovitev stabilnosti brežin na odseku tudi v času visokih voda. 

135 NM 43 Bistrica, Možina - jez v Dragi pri Šentrupertu, več odsekov Bistrica Šentrupert 

Odstranitev zamaškov (prevrnjena drevesa, 
vejevje,...) in nanosa za vzpostavitev pretočnega 

profila. Nujno je zavarovanje brežin in Stabilizacija 
dna. 

250.000 € 
Ohranitev stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti na tej lokaciji in v skozi 

dolvodna naselja.Ohranitev višinske stabilnosti odseka in s tem poplavne varnosti 
dolvodnih naselij. 

136 LJ 1 Čiščenje prod. zadrževalnika Bistričica Kamnik Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

137 LJ 2 Čiščenje prod. zadrževalnika Grad I Cerklje na Gorenjskem Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

138 LJ 3 Čiščenje prod. zadrževalnika Grad II Cerklje na Gorenjskem Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

139 LJ 4 Čiščenje prod. zadrževalnika Polter Kamnik Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

140 LJ 5 Čiščenje prod. zadrževalnika Čepljica Lukovica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

141 LJ 6 Čiščenje prod. zadrževalnika Žabca Lukovica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

142 LJ 7 Čiščenje prod. zadrževalnika Brezovški graben Cerklje na Gorenjskem Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

143 LJ 8 Čiščenje prod. zadrževalnika Selščica Kamnik Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

144 LJ 9 Čiščenje prod. zadrževalnika Snoviščica Kamnik Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

145 LJ 10 Čiščenje prod. zadrževalnika Žužov graben Lukovica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

146 LJ 11 Čiščenje prod. zadrževalnika Ajdkov Jarek Log-Dragomer Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

147 LJ 12 Čiščenje prod. zadrževalnika Benšetov graben  1 - 10 Škofljica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

148 LJ 13 Čiščenje prod. zadrževalnika Cepinov graben Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

149 LJ 14 Čiščenje prod. zadrževalnika Ilov graben Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

150 LJ 15 Čiščenje prod. zadrževalnika Mačkov Graben Od 1 Do 12 Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

151 LJ 16 Čiščenje prod. zadrževalnika Podlipščica - Šuštarejv graben od 1 do 4 Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

152 LJ 17 Čiščenje prod. zadrževalnika Malenca Borovnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

153 LJ 18 Čiščenje prod. zadrževalnika Bela Vrhnika Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

154 LJ 19 Čiščenje prod. zadrževalnika Belca - Belški graben Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

155 LJ 20 Čiščenje prod. zadrževalnika Radna Brezovica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

156 LJ 21 Čiščenje prod. zadrževalnika Snežak pritok peskolov Log-Dragomer Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

157 LJ 22 Čiščenje prod. zadrževalnika Hudournik Jele - usedalnik Borovnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

158 LJ 23 Čiščenje prod. zadrževalnika Smrečji Graben Vrhnika Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

159 LJ 24 Čiščenje prod. zadrževalnika Žerovnikov Graben Dobrova-Polhov Gradec Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 



160 LJ 25 Čiščenje prod. zadrževalnika Jarek izpod Londona - peskolov MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

161 LJ 26 Čiščenje prod. zadrževalnika Jarek Rudnik 1 - peskolov MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

162 LJ 27 Čiščenje prod. zadrževalnika Dvorski Potok - peskolov MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

163 LJ 28 Čiščenje prod. zadrževalnika Graški Graben I In II (Loke) Zagorje ob Savi Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

164 LJ 29 Čiščenje prod. zadrževalnika Kotredeščica - Apennice Zagorje ob Savi Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

165 LJ 30 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 34 Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

166 LJ 31 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 35a Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

167 LJ 32 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 48 Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

168 LJ 33 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 7 (1, 2) Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

169 LJ 34 Čiščenje prod. zadrževalnika Laze 17a (II) Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

170 LJ 35 Čiščenje prod. zadrževalnika Penkačev Graben Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

171 LJ 36 Čiščenje prod. zadrževalnika Tacen pri spomeniku MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

172 LJ 37 Čiščenje prod. zadrževalnika Hudournik ob ulici bratov Novak MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

173 LJ 38 Čiščenje prod. zadrževalnika Slapnica 1 (drča) in 2 Litija Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

174 LJ 39 Čiščenje prod. zadrževalnika Sotočje Mežnarjevega in Štefanovega potoka - usedalnik MOL Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

175 LJ 40 Čiščenje prod. zadrževalnika Levi pritok Srebotnice Trbovlje Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

176 LJ 41 Čiščenje prod. zadrževalnika Stajski Potok I - usedalnik Dol pri Ljubljani Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

177 LJ 42 Čiščenje prod. zadrževalnika Trboveljščica pri pokopališču Trbovlje Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

178 LJ 43 Čiščenje prod. zadrževalnika Kovačev graben - potok A Osilnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

179 LJ 44 Čiščenje prod. zadrževalnika Osredak - Kuželj Kostel Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

180 LJ 45 Čiščenje prod. zadrževalnika Potok B Osilnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

181 LJ 46 Čiščenje prod. zadrževalnika Potok C2 Osilnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

182 LJ 47 Čiščenje prod. zadrževalnika Levi pritok potoka C2 Osilnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

183 LJ 48 Čiščenje prod. zadrževalnika Pregrade Ribjek (1-11) Osilnica Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

184 LJ 49 Čiščenje prod. zadrževalnika Pritok Robarice v Dolščakih Velike Lašče Čiščenje prodnega zadrževalnika 4.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

185 LJ 50 Čiščenje neevidentiranih požiralnikov Požiralniki v občini Dobrepolje Dobrepolje Čiščenje požiralnikov 30.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

186 LJ 51 Čiščenje Rašice Rašica v Ponikvah Dobrepolje Čiščenje naplavin 20.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

187 LJ 52 Ureditev Kozmanjke s pritoki Kozmanjka s pritoki Velike Lašče Čiščenje naplavin,  posek zarasti, sanacija brežin 40.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

188 LJ 53 Ureditev Grosupeljščice Od izliva do izvira Grosuplje Čiščenje naplavin in posek zarasti 70.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

189 LJ 54 Ureditev Stiškega potoka Stiški potok Ivančna Gorica 
Čiščenje naplavin, posek zarasti, zavarovanje 

brežin 
60.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

190 LJ 55 Ureditev Bistrice in pritokov v občini Sodražica Bistrica s pritoki/od izvira do Zamostca do Vinic Sodražica 
Čiščenje naplavin, zavarovanje brežin, izgradnja 

prodnih pregrad 
200.000 € zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

191 LJ 56 Zapoprnice na jarku Požar 3 Lahov graben - Ilovica MOL Izgradnja zapornice 50.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

192 LJ 57 Zapoprnice ob Ižanski cesti - Jarek Ložica MOL Izgradnja zapornice 50.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

193 LJ 58 Čiščenje naplavin Glinščica MOL Čiščenje naplavin 20.000 € Zmanjšanje poplavnosti 

194 LJ 59 Sanacija, čiščenje in ureditev Malega grab. Mali graben Jez Bokalci MOL Posek in čiščenje naplavin 100.000 € Izboljšanje prevodnosti in zmanjšanje poplavnosti 

195 LJ 60 Čiščenje struge, sanacija brežin, sanacija jezu Cerkniščica Cerknica Pod cesto. 4 maja Cerknica Ogroženi st. objekti 180.000 € Sanacija in stabilizacija brežin izboljšanje prevodnosti, sanacija jezu 

196 LJ 61 Sanitarni posek vodot. V. Obrh - Dane Loška dolina Sanitarni posek 60.000 € Izboljšana pretočno.požiralnika Golobine 

197 LJ 62 Odstranitev naplavin, čiščenje struge, stabilizacija struge Reka Cerklje na Gorenjskem 
Odsek od Grada do Komende, odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge 

100.000 € Sanacija in stabilizacija brežin, izboljšanje prevodnosti 

198 LJ 63 Odstranitev naplavin, čiščenje struge, stabilizacija struge Pšata Cerklje na Gorenjskem 
Odsek od Pšate do izliva. Odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 

struge 
100.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 



199 LJ 64 Sanacija in ureditev Malega Grabna Mali Graben MOL Poglobitev, posek zarasti 150.000 € Zmanjšanje poplavne nevarnosti 

200 LJ 65 Vzpostavitev operativnega monitoringa na Ljubljanici in Gruberjevem kanalu Ljubljanica MOL Vzpostavitev monitoringa vodnih količin 30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti (Bokalci + Ižica) 

201 LJ 66 Čiščenje požiralnikov Žrnki št. 28-29, Milavčevi ključi 30-35, Vodonusje 36 Cerknica Čiščenje 8 požiralnikov 11.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

202 LJ 67 Čiščenje požiralnika Blatni dol Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

203 LJ 68 Čiščenje požiralnika Mala karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

204 LJ 69 Čiščenje požiralnika Velika karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

205 LJ 70 Čiščenje požiralnika Nova karlovica Cerknica Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

206 LJ 71 Čiščenje požiralnika Golobina Loška dolina Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

207 LJ 72 Čiščenje požiralnika Ponikve 1-7, Predstruge 1-6 Dobrepolje Čiščenje požiralnika 17.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

208 LJ 73 Čiščenje požiralnika Krajčkova dolina Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

209 LJ 74 Čiščenje požiralnika Štihova dolina Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

210 LJ 75 Čiščenje požiralnika Špolarjev požiralnik Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

211 LJ 76 Čiščenje požiralnika Ratike Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

212 LJ 77 Čiščenje požiralnika Šmarjeta Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

213 LJ 78 Čiščenje požiralnikov Podpeč 1-2 Dobrepolje Čiščenje požiralnikov 26.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

214 LJ 79 Čiščenje požiralnikov (28) Rihtarjev Dobrepolje Čiščenje 28 požiralnikov 36.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

215 LJ 80 Čiščenje požiralnika Ponikve 8 Dobrepolje Čiščenje požiralnika 1.300 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

216 LJ 81 Čiščenje požiralnika 
Črnopotoške staje 1 -7, Doljne njive 8 -14, Loške njive 15 -
19, Črnopotoške staje 20 - 21, Loški potok - požirak, Loški 

potok - retje, Želenjske jame 
Kočevje Čiščenje požiralnika 28.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

217 LJ 82 Čiščenje požiralnika Loški potok - požirak in retje Loški potok Čiščenje požiralnika 2.600 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

218 LJ 83 Čiščenje struge, sanacija brežin + stabilizacija str. Iška, od Iške do Strahomerja Ig Sanacija in stabilizacija brežin izboljšanje prevodn. 250.000 € Sanacija in stabilizacija brežin izboljšanje prevodn. 

219 LJ 84 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, ureditev prodnega zadrževalnika Mavelščica Medvode 
Odstranitev naplavin, čiščenje struge, sanacija 

poškodb, stabilizacija struge, ureditev prodneghi 
zadrževalnikov 

50.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

220 LJ 85 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, ureditev prodnega zadrževalnika Medija Zagorje 
Odsek od Zagorja do Kisovca ,odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge, 

46.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

221 LJ 86 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Lesji potok Zagorje 
Odsek od Izlak do izvira,odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge 

50.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

222 LJ 87 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Kotredeščica Zagorje 
Odsek od Sveje do Kotredežaizvira,odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

50.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

223 LJ 88 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Orehovica Zagorje 
Odsek od Izlak do izvira,odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge 

40.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

224 LJ 89 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Kanderščica Zagorje 
Odsek od Vidrgedo sotočja z Medijo,odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

100.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

225 LJ 90 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Bevščica Trbovlje 
Odsek od izvira do sotočja z 

Trboveljščico,odstranitev naplavin, čiščenje struge, 
sanacija poškodb, stabilizacija struge 

30.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

226 LJ 91 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Trboveljščica Trbovlje 
Odsek od izvira do Trbovelj odstranitev naplavin, 
čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 

struge 
20.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

227 LJ 92 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Sava Hrastnik 
Odsek od Hrastnika do Podkraja odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 

stabilizacija struge 
105.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

228 LJ 93 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Boben Hrastnik 
Odsek od izvira do Čeč, odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge 

30.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

229 LJ 94 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Brnica Hrastnik 
Odsek od izvira do izliva v Boben, odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 

stabilizacija struge 
30.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

230 LJ 95 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Kamnica Dol 
Odsek od regionalne ceste do izliva v Savo, 

odstranitev naplavin, čiščenje struge, sanacija 
poškodb, stabilizacija struge 

60.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

231 LJ 96 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Tamackov graben Dol 
Odsek od izvira do izliva v mlinščico, odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

15.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

232 LJ 97 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Stajski potok Dol 
Odsek od izvira do izliva v Savo, odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 

stabilizacija struge 
15.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 



233 LJ 98 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Kamniška bistrica Domžale 
Odsek od iliva v Savo do Ihana, odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 

stabilizacija struge 
35.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

234 LJ 99 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Rača Domžale 
Odsek od izliva v K.B. do Zaloga, odstranitev 
naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 

stabilizacija struge 
100.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

235 LJ 100 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Kamniška Bistrica Kamnik 
Odsek od Kamnika do Godiča, odstranitev naplavin, 

čiščenje struge, sanacija poškodb, stabilizacija 
struge 

75.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

236 LJ 101 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Gameljščica MOL 
Odsek od Povodja do izliva v Savo , odstranitev 

naplavin, čiščenje struge, sanacija poškodb, 
stabilizacija struge 

50.000 € Zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev 

237 LJ 102 Mala Božna s pritoki Selanov potok, Podrepec Dobrova - Polhov Gradec 
Ureditev deformirane struge, sanacija zajed, 

stabilizacija nivelete, izvedba prodnih pregrad, 
čiščenje obstoječih pregrad 

118.000 € Ukrep pozitivno vpliva na poplavno varnost 

238 LJ 103 Odstranitev naplavin, stabilizacija struge, čiščenje struge Jablaniški potok, reka Reka, Loški potok Litija Sanacija brežin, odstranitev naplavin 82.000 € Ukrep pozitivno vpliva na poplavno varnost 

239 LJ 104 Stolnik Besnica Stolnik / Besnica MOL stabilizacija struge, zaplavna pregrada 57.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

240 LJ 105 Savelnov graben Savelnov graben / Besnica MOL stabilizacija struge, zaplavna pregrada 52.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

241 LJ 106 Zajeda na Unici Unica / nad iztokom Malenščice Postojna sanacija zajed 62.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

242 LJ 107 Mala voda pod Majerjem Mala voda / Setnik Polhov Gradec odstranitev naplavin, sanacija zajed 12.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

243 LJ 108 Gradaščica pod Dvorom Gradaščica /Dvor Polhov Gradec sanacija zajed 36.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

244 LJ 109 Črna Podstudenec Črna / Podstudenec Kamnik stabilizacija struge in dvig nivelete 90.000 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

245 LJ 110 Volovljek Krivčevo Volovljek / nad Krivčevim Kamnik stabilizacija struge, zaplavna pregrada 162.400 € zmanjšanje erozijske ogroženosti in večja poplavna varnost 

246 LJ 111 Ureditev struge Drtijščice Drtijščica - Vinje pri Moravčah Moravče 
popravilo nekaterih obrežnih zavarovanj in posek 

zarasti 
52.000 € Zmanjšanje eroziske ogroženosti in izboljšanje poplavne varnosti 

247 KR 1 DEBENČEV GRABEN - zaplavna pregrada  v km 0,32 Debenčev graben Žiri čiščenje zaplavnega prostora 10000 
varovanje naselja Račeva, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

248 KR 2 PLASTUHOVA GRAPA - zaplavna pregrada v km 2,02 Plastuhova grapa Žiri čiščenje zaplavnega prostora 40000 
varovanje naselja Nova vas, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

249 KR 3 ZABREŽNIK - zaplavna pregrada  v km 1,30 Zabrežnik Žiri čiščenje zaplavnega prostora, sanacija objekta 50000 varovanje naselja Selo, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

250 KR 4 RAKULKA - zaplavna pregrada  v km 2,56 Rakulka Žiri čiščenje zaplavnega prostora 50000 varovanje naselja Žiri, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

251 KR 5 HRASTNICA dolvodno do sotočja z Lipnikom, ob hiši Sv. Barbara 4 - km 4,80 do 4,96 Hrastnica Škofja Loka 
sanacija poškodb, protierozijski in protipoplavni 

ukrepi in objekti, umirjanje hudourniške erozije in 
plazenja 

55000 
varovanje zaselka Sv. Barbara 4, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami, pozitiven vpliv na vodni in plavinski režim v povodju 

252 KR 6 HOTOVELJŠČICA med objekti Hotovlja 14 in Hotovlja 26 Hotoveljščica Gor. Vas - Poljane 
sanacija in stabilizacija razdejane struge (brežin, 

obrežnih zavarovanj in prečnih objektov), 
odstranitev naplavin 

63000 
preprečevanje širjenja poškodb in ogroženosti priobrežnih površin oziroma 

infrastrukture, stabilizacija in vzpostavitev ustreznega pretočnega profila struge, 
preprečitev negativnih vplivov hudourniškega izbruha na naselje Hotovlja 

253 KR 7 TODRAŠČICA na območju izliva Bačenske grape do zaselka Bačne 2 Todraščica (Potoška gr.) Gor. Vas - Poljane 

sanacija in stabilizacija poškodovanih odsekov 
struge (brežin, obrežnih zavarovanj in prečnih 
objektov), odstranitev naplavin oziroma plavja, 

izvedba protipoplavnih ukrepov 

70000 
preprečevanje širjenja poškodb in ogroženosti priobrežnih površin, infrastrukture in 

objektov 

254 KR 8 HOTOVELJŠČICA na odseku med objekti Bukov Vrh 7 mimo vodnega zajetja do sotočja dveh grap Hotoveljščica Gor. Vas - Poljane 

vzpostavitev in trajna zagotovitev ustreznega 
pretočnega profila struge (odstranitev in zaustavitev 
plavja ter plavin), sanacija in stabilizacija razdejane 

struge (brežin, obrežnih zavarovanj in prečnih 
objektov), 

72000 
preprečitev negativnih vplivov hudourniškega izbruha na naselji Hotovlja in Bukov Vrh, 

preprečevanje širjenja poškodb in ogroženosti priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, 

255 KR 9 LOČNICA - skozi naselje Sora - km 1,20 do 1,65 Ločnica Medvode 
protipoplavni in protierozijski ukrepi in objekti, 

sanacija poškodb, umirjanje hudourniške erozije 
77000 varovanje naselja Sora, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

256 KR 10 MELČEVA GRAPA - zaplavne pregrade  v km 1,63 in 0,94 Melčeva grapa Žiri čiščenje zaplavnega prostora, sanacija pregrade 80000 
varovanje naselja Račeva, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

257 KR 11 BODOVELJSKA GRAPA ob zaselku Sv. Petra Hrib 8 - km 3,20 do 3,75 Bodoveljska grapa Škofja Loka 
sanacija poškodb, protierozijski in protipoplavni 

ukrepi in objekti, umirjanje hudourniške erozije in 
plazenja 

82000 
varovanje zaselka Sv. Petra Hrib, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami, pozitiven vpliv na vodni in plavinski režim v povodju 

258 KR 12 SOVPAT od objektov na prekritju mimo hiše Log nad Šk. Loko 14 do izteka grape Sovpat Škofja Loka 
sanacija poškodovanih brežin, obrežnih zavarovanj 
in prečnih objektov, odstranitev in zaustavitev plavja 

ter naplavin 
82000 

preprečevanje širjenja poškodb in ogroženosti priobrežnih površin oziroma 
infrastrukture, stabilizacija in vzpostavitev pretočnega profila struge, preprečitev 

negativnih vplivov hudourniškega izbruha 

259 KR 13 HRASTNICA gorvodno od hiše Sv. Barbara 21 - km 5,60 do 5,87 Hrastnica Škofja Loka 
sanacija vodne infrastrukture, čiščenje zaplavnega 

prostora, umirjanje hudourniške erozije, 
protipoplavni ukrepi 

113000 
varovanje zaselka Sv. Barbara št. 21, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo 

in poplavami, pozitiven  vpliv na vodni in plavinski režim v povodju 

260 KR 14 HRASTNICA gorvodno od zaplavne pregrade - km 5,95 do 6,45 Hrastnica Škofja Loka 
sanacija poškodb, protierozijski in protipoplavni 

ukrepi in objekti, umirjanje hudourniške erozije in 
plazenja 

113000 
varovanje naselja Puštal, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

261 KR 15 HOTOVELJŠČICA na odseku med objektoma Hotovlja 32 in Hotovlja 42 Hotoveljščica Gor. Vas - Poljane 

sanacija in stabilizacija razdejane struge (brežin, 
obrežnih zavarovanj in prečnih objektov), 

vzpostavitev ustreznega pretočnega profila struge 
(odstranitev naplavin, izvedba protipoplavnih 

ukrepov) 

140000 
preprečevanje širjenja poškodb in ogroženosti priobrežnih površin oziroma 

infrastrukture, preprečitev negativnih vplivov hudourniškega izbruha na naselje Hotovlja 

262 KR 16 DRŠAK od izteka iz grape do izliva Dršak (Koširnica) Gor. Vas - Poljane 
odstranitev in trajna zaustavitev plavin oziroma 

plavja, sanacija in stabilizacija razdejanih odsekov 
struge, izvedba protipoplavnih ukrepov 

140000 
preprečitev negativnih vplivov hudourniškega izbruha na priobrežne površine, 

infrastrukturo in  več objektov 

263 KR 17 LOČNICA - skozi spodnji del naselja Trnovec - km 2,15 do 3,10 Ločnica Medvode 
sanacija poškodb, protierozijski ukrepi, umirjanje 

plazenja in hudourniške erozije 
268.000 € varovanje infrastrukture, objektov in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

264 KR 18 PREŠNICA skozi zgornji del Preske - km 0,80 do 1,45 PREŠNICA Medvode 
zadrževanje plavin, sanacija poškodb, umirjanje 

hudourniške erozije, protipoplavni ukrepi in objekti 
80.000 € 

varovanje naselja in industrijske cone, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško 
erozijo in poplavami 

265 KR 19 LOČNICA - skozi zgornji del naselja Trnovec - km 6,90 do 7,25 LOČNICA Medvode 
protierozijski in protipoplavni ukrepi in objekti, 

sanacija poškodb, umirjanje hudourniške erozije 
65.000 € 

varovanje stanovanjskih objektov, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 
poplavami 



266 KR 20 POLINOV POTOK - gorvodno od naselja Gosteče POLINOV POTOK Škofja Loka 
zadrževanje plavin, umirjanje hudourniške erozije, 

protipoplavni in protierozijski ukrepi 
60.000 € 

varovanje naselja Gosteče, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 
poplavami 

267 KR 21 SELNICA - zaplavna pregrada v km 1,62 Selnica Železniki čiščenje zaplavka 7.000 € varovanje naselja Selca, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

268 KR 22 LAJŠČICA - zaplavna pregrada nad prvo serpentino Lajščica Železniki čiščenje zaplavka 7.000 € varovanje naselja Selca, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

269 KR 23 KROPARICA - zaplavna pregrada  nad vodnim zajetjem Kroparica Radovljica čiščenje zaplavka 17.000 € 
varovanje naselja Kropa, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

270 KR 24 SUHA v Ribčevem Lazu - zaplavna pregrada  v km 0,56 Suha v Ribčevem Lazu Bohinj čiščenje zaplavka 4.000 € 
varovanje naselja Ribčev Laz, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

271 KR 25 BELCA V Boh. Bistrici - zaplavna pregrada v km 1,60 Belca Bohinj čiščenje zaplavka 9.000 € 
varovanje naselja Bohinjske Bistrice, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo 

in poplavami 

272 KR 26 BELICA - zaplavna pregrada nad železnico Belica Bohinj čiščenje zaplavka 28.000 € 
varovanje naselja Bohinjske Bistrice, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo 

in poplavami 

273 KR 27 PIŠNICA pri hotelu Lek - zaplavna pregrada v km 1,84 Pišnica Kranjska gora čiščenje zaplavka 26.000 € 
varovanje objektov in naselja Kranjska Gora, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

274 KR 28 NIDRARSKA GRAPA - zaplavna pregrada  v km 0,21 Nidrarska grapa Železniki čiščenje zaplavka 21.000 € 
varovanje objektov in zaselka Podrošt, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

275 KR 29 SORŠKI POTOK - zaplavna pregrada v km 0,20 Sorški potok Železniki čiščenje zaplavka 6.000 € varovanje objektov, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

276 KR 30 ŠTANDELGRUB - 3 zaplavne pregrade od km 0,18 do 0,25 Štandelgrup Železniki čiščenje zaplavka 15.000 € varovanje objektov, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in poplavami 

277 KR 31 DAŠNICA - zaplavna pregrada v km 4,69 Dašnica Železniki čiščenje zaplavka 14.000 € 
varovanje objektov in naselja Dašnica, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško 

erozijo in poplavami 

278 KR 32 JENKOV GRABEN - zaplavna pregrada nad reg. cesto Jenkov graben Jezersko čiščenje zaplavka 11.000 € 
varovanje zaselka Zg. Jezersko, infrastrukture in zemljišč pred hudourniško erozijo in 

poplavami 

279 KR 33 JARČJI POTOK -  km 1.80 do 2.50 Jarčji potok Žiri čiščenje zaplavkov zaplavnih pregrad 9.000 € 
preprečitev sproščanja plavin in zaplavljanja struge ob stanovanjskih objektih - poplavna 

varnost stanovanjskih objektov in lokalne ceste 

280 KR 34 OSOJNICA - km 1.80 in 2.00 Osojnica Žiri sanacija prečnih objektov in obrežnih zavarovanj 30.000 € neposredno izboljšanje poplavne varnosti in zaščite pred erozijo bližnjih objektov 

281 NG 1 Vzpostavitev brezžične povezave med zadrževalnikom Pikolud in merskim mestom na Kornu Koren/Nova Gorica Nova Gorica 
avtomatizacija in optimizacija delavanja 

zadrževalnika Pikolud 
18.000 € optimalno delovanje zadrževalnika - poplavna varnost Nove Gorice 

282 NG 2 Sanacija desne brežine Soče pri Podklopci Soča/Podklopca Bovec zavarovanje brežine 170.000 € utrditev brežine, preprečitev erozije, preprečitev razlivanja izven struge 

283 NG 3 Sanacija struge Boke od mosta do iztoka Soča/Podčela Bovec povečanje struge, zavarovanje brežin 140.000 € 
stabilizacija nivelete, utrditev brežin, povečanje pretočnega profila, preprečitev 

razlivanja izven struge 

284 NG 4 Čiščenje naplavin iz struge Soče med Logom Čezsoškim in vtokom Učje Soča/Log Čezsoški Bovec povečanje struge, preriv naplavin 100.000 € preprečitev erozije, povečanje pretočnega profila, preprečitev razlivanja izven struge 

285 NG 5 Sanacija desne brežine Soče pod ČN Kobarid Soča/Kobarid Kobarid zavarovanje brežine 250.000 € utrditev brežine, preprečitev erozije, preprečitev razlivanja izven struge 

286 NG 6 Sanacija struge Konjščaka nad in pod glavno cesto skozi Črniče Konjščak/Črniče Ajdovščina Sanacija poškodb, povečanje pretočnega korita 60.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

287 NG 7 Sanacija struge Globočnika v Lokah Globočnik/Loke Nova Gorica Sanacija poškodb obrežnih zavarovanj 70.000 € Utrditev brežin, preprečitev razlivanja izven struge 

288 NG 8 Branica pod mostom za Cvetrož Branica/Cvetrož Nova Gorica Odstranitev naplavin 70.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

289 NG 9 Sanacija zidu na desnem pritoku Jovščka pod hišo Lokavec 76 Jovšček/Lokavec Ajdovščina Sanacija poškodbe obrežnega zavarovanja 60.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

290 NG 10 Branica nad in pod mostom za Komen Branica/Branik Nova Gorica Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

291 NG 11 Branica pod jezom v Spodnji Branici Branica/Spodnja Branica Nova Gorica Odstranitev naplavin 15.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

292 NG 12 Branica pri farmi v Spodnji Branici Branica/Spodnja Branica Nova Gorica Odstranitev naplavin 15.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

293 NG 13 Vipava v Lokah v Mirnu Vipava/Miren Miren-Kostanjevica Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

294 NG 14 Vipava pod mostom v Mirnu Vipava/Miren Miren-Kostanjevica Odstranitev naplavin 20.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

295 NG 15 Vipava na vtoku Vrtojbice Vipava/Miren Miren-Kostanjevica Odstranitev naplavin 20.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

296 NG 16 Vipava pod jezom v Renčah Vipava/Renče Renče-Vogrsko Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

297 NG 17 Vipava nad in pod mostom na Dornberškem polju Vipava/Dornberk Nova Gorica Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

298 NG 18 Vipava nad in pod mostom v Zaloščah Vipava/Zalošče Nova Gorica Odstranitev naplavin 25.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

299 NG 19 Vipava pod jezom v Kasovljah Vipava/Selo Ajdovščina Odstranitev naplavin 15.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

300 NG 20 Vipava pod Velikimi Žabljami Vipava/Velike Žablje Ajdovščina Odstranitev naplavin 20.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

301 NG 21 Vipava pod Dulanovim jezom Vipava/Ustje Ajdovščina Odstranitev naplavin 30.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

302 NG 22 Sotočje Vipave in Hublja Vipava, Hubelj/Dolenje Ajdovščina Odstranitev naplavin 25.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

303 NG 23 Vrtojbica v Vrtojbi pod Lazami Vrtojbica/Vrtijba Šempeter Vrtojba Sanacija poškodbe obrežnega zavarovanja 20.000 € Utrditev brežin, preprečitev razlivanja izven struge 

304 NG 24 Vrtojbica v Rožni Dolini Vrtojbica/Vrtijba Nova Gorica Odstranitev naplavin 20.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

305 NG 25 Vrtojbica v Šempetru Vrtojbica/Vrtijba Šempeter Vrtojba Odstranitev naplavin 50.000 € Izboljšanje pretočnosti struge, preprečitev razlivanja izven struge 

306 NG 26 Sanacija struge Trebuščice pri ribogojnici v Gorenji Trebuši Trebuščica/Gorenja Trebuša Tolmin povečanje struge, zavarovanje brežin 170.000 € 
stabilizacija nivelete, utrditev brežin, povečanje pretočnega profila, preprečitev 

razlivanja izven struge 



307 NG 27 Sanacija brežin na sotočju Trebuščice, Hotenje in Idrijce Trebuščica, Hotenja, Idrijca/Dolenja Trebuša Tolmin povečanje struge, sanacija zavarovanj in odbijačev 110.000 € utrditev brežin, povečanje pretočnega profila, preprečitev razlivanja izven struge 

308 NG 28 Peklenska grapa v Spodnji Idriji Peklenska grapa/ Sp.Idrijca Idrija odstrantiev naplavin in sanacija poškodb 100.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

309 NG 29 Sanacija brežin in naplavine v strugi na Peščeni grapi Peščena grapa/Srednja Kanomlja Idrija 
odstrantiev naplavin in sanacija poškodb, 

hudourniške pregrade 
80.000 € 

povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, stabilizacija invelete, preprečitev 
razlivanja izven struge 

310 NG 30 Sanacija struge Jakliške grapa Jakliška grapa/Spodnja Kanomlja Idrija odstrantiev naplavin in sanacija poškodb 30.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

311 NG 31 Cerkovna grapa Cerkvona grapa/Spodnja Idrija Idrija odstranitev naplavin 5.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

312 NG 32 Zapoška v Trebenčah Zapoška/Trebenče Cerkno odstranitev zaplavka ter sanacija brežin 30.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

313 NG 33 Trševka v Poljanah Trševka/Poljane Cerkno odstranitev zaplavka ter sanacija brežin 5.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

314 NG 34 Sanacija struge desnega pritoka Kanomljice nasproti Hidrije DP kanomljice/Spodnja Idrija Idrija 
odstrantiev naplavin in sanacija poškodb, 

hudourniške pregrade 
60.000 € 

povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, stabilizacija invelete, preprečitev 
razlivanja izven struge 

315 NG 35 Črna v Gorenjih novakih Črna/Gorenji Novaki Cerkno odstranitev zaplavka ter sanacija brežin 20.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

316 NG 36 Odstranjevanje naplavin iz Cerknice nad in pod sotočjem z idrijco Cerknica/Želin Cerkno odstranitev naplavin in sanacija poškodb 40.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

317 NG 37 Jesenica v Orehku Jesenica/Orehek Cerkno odstranitev naplavin in sanacija poškodb 20.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

318 NG 38 Kanomljica na sotočju z Idrijco Kanomljica/Spodnja Idrija Idrija odstranitev naplavin in sanacija poškodb 25.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

319 NG 39 Kanomljica nad hišo Gorenja Kanomlja 15 Kanomljica/Gorenja kanomlja Idrija odstranitev naplavin in sanacija poškodb 20.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

320 NG 40 Kanomljica nad in pod brvojo nad vtokom Peščene grape Kanomljica/Srednja Kanomlja Idrija odstranitev naplavin in sanacija poškodb 40.000 € povečanje pretočnosti, večja poplavna varnost, preprečitev razlivanja izven struge 

321 KP 1 Podgrajski potok Podgrajski potok - Podgraje Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
5.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

322 KP 2 Čiščenje naplavin iz Rižane Porton II Rižana / Porton I Koper odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka 5.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje prometne infrastrukture in objektov 

323 KP 3 Stržen Stržen / Narin ob cesti za Veliko Pristavo Pivka 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
5.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje prometne infrastrukture 

324 KP 4 Posrtvica Posrtvica - Zarečje Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin, plavin in moteče zarasti iz 

pretočnega profila vodotoka 
5.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

325 KP 5 Sevšček Sevšček - Zabiče Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
10.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

326 KP 6 Jablanica 2 Jablanica 2 - Jablanica Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
10.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

327 KP 7 Čiščenje na Rižani - Rižana Rižana / Rižana Koper 
Odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila 

vodotoka 
15.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

328 KP 8 Čiščenje Bavškega potoka Bavški p. / Vanganel Koper 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
15.000 € Izboljšana poplavna varnost stanov. objektov 

329 KP 9 Jablanica 3 Jablanica 3 - Jablanica Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
15.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

330 KP 10 Čiščenje na Rižani Rižana / Miši Koper Odstranitev plavja iz struge 18.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

331 KP 11 Vrbovski potok Vrbovski potok - Vrbovo Ilirska Bistrica 
Odstranitev naplavin, posek in popravilo 
poškodovane vodne infrastrukture (prag) 

18.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

332 KP 12 Čiščenje potoka Cerej Cerej / Vanganel Koper 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
20.000 € Izboljšana poplavna varnost gosp.objekta 

333 KP 13 Čiščenje na Rižani Rižana / Miši Koper 
Odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila 

vodotoka 
20.000 € Izboljšanje poplavne varnosti 

334 KP 14 Suhi potok Suhi potok - Podgraje Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
25.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

335 KP 15 Neimenovan potok med Vrbovom in Jasenom Neimenovan potok med Vrbovom in Jasenom Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

336 KP 16 Pritok Sušaškega potoka Pritok Sušaškega potoka / Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin, plavin in moteče zarasti iz 

pretočnega profila vodotoka 
30.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

337 KP 17 Čiščenje naplavin iz Rižane Robida Čanči Rižana/ Robida, Čanči Koper odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka 32.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov v naselju Robida Čanči 

338 KP 18 Čiščenje naplavin iz Rižane - Cepki Rižana / Cepki Koper odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka 32.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje prometne infrastrukture in objektov 

339 KP 19 Vrbica Vrbica - Vrbovo Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
35.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

340 KP 20 Dolenjski potok Dolenjski potok - Dolenje Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

341 KP 21 Sušaški potok Sušaški potok / izvir-ponor Ilirska Bistrica 
odstranitev plavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

342 KP 22 Trnovšček Trnovšček - Trnovo Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin, plavin in moteče zarasti iz 

pretočnega profila vodotoka 
50.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 



343 KP 23 Območja ob mostovih 
območja ob mostovih v občinah Ilirska Bistrica, Pivka, 

Postojna, Divača, Hrpelje-Kozina 
Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Divača, 

Hrpelje-Kozina 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
55.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje prometne infrastrukture 

344 KP 24 Čiščenje naplavin iz Rižane Porton II Rižana / Porton II Koper odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka 55.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje prometne infrastrukture in objektov 

345 KP 25 Jasenska Pila Jasenska Pila - Jasen Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
60.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

346 KP 26 Trnji potok Trnji potok - Zarečica Ilirska Bistrica 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
110.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

347 KP 27 Pivka Pivka - Postojna Postojna 
odstranitev naplavin, plavin in moteče zarasti iz 

pretočnega profila vodotoka 
140.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

348 KP 28 Reka Reka Reka / izliv - ponor Ilirska Bistrica, Pivka, Divača 
odstranitev naplavin in moteče zarasti iz pretočnega 

profila vodotoka 
303.000 € Izboljšanje poplavne varnosti  - varovanje objektov in prometne infrastrukture 

 


