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Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 
 
Investitor projekta:  Direkcija Republike Slovenije za vode 

Čas trajanja projekta: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2025 

Cilji projekta: Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva 
poplav Ljubljana – jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi z izgradnjo 
celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju Gradaščice. 

 
 
Skupna vrednost projekta: 67.738.032,10 EUR 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim 
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega 
cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«. 

Prispevek projekta bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 3.108 ter zmanjšanje 
poplavne ogroženosti 17.784 prebivalcem. 
 
Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz je projekt razdeljen na dve fazi. Odločitev o 
podpori za I. fazo je bila izdana 22. 11. 2017. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo I. faze 
znaša 50.479.750,79 € EUR, od tega podpora EU 42.046.482,60 EUR (85 %), nacionalni javni 
prispevek iz državnega proračuna 7.419.967,52 EUR (15 %), prispevek DRSV-ja 52.299,43 € in Sklad 
za vode 18.219.282,55 €. Za II. fazo operacije »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice˝ se izvajajo 
aktivnosti za zagotovitev nepovratnih evropskih sredstev v višini  17.258.281,31 EUR. 
 
 
Aktivnosti na projektu: 

ETAPA 1A - ureditve na območju Mestne občine Ljubljana: ureditev Malega Grabna, ureditev 
Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, deponija viškov materiala 
Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami. 
 
Odkupi zemljišč: 

- pridobljeno 100% zemljišč 

Projektiranje: 
- projektni pogoji pridobljeni, 
- izdelan PZI za odseke A, B, C in D1, 
- za odseke D2, D3 in E je PZI v izdelavi.  

Pridobivanje gradbenih dovoljenj: 
- prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno 18.6.2021, 
- drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E je bilo izdano 25.2.2022, 

pravnomočno pa postalo 18.6.2022,  
- tretje delno gradbeno dovoljenje za odsek C2 je postalo pravnomočno 15. 09. 2022.  
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Gradnja: 

- na odseku A se dela izvajajo in so v zaključni fazi, 
- na odsekih B, C1, D in E se izvajajo pripravljalna in gradbena dela, 
- dela na odseku C2 so se pričela konec septembra 2022. 

 

ETAPA 1B - ureditve na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec: ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, 
Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami. 
 
Odkupi zemljišč: 

- pridobljeno 100% zemljišč 

Projektiranje: 
- projektni pogoji pridobljeni 
- izdelan PZI za območje Šujice, Dolenje vasi in Polhovega Gradca, 
- PID je izdelan za območje Dolenje vasi, za območje Šujice je v izdelavi. 

 
Pridobivanje gradbenih dovoljenj:  

- na območju Dolenje vasi je bilo izdano 31. 07. 2020, pravnomočno postalo 15. 09. 2020, 
- na območju Šujice je bilo izdano 27. 11. 2020, pravnomočno postalo 18. 01. 2021, 
- na območju Polhovega Gradca je bilo gradbeno dovoljenje izdano 4.10.2021, pravnomočno 

pa postalo 18.6.2022.  
 
Gradnja: 

- izgradnja ukrepov v Dolenji vasi je zaključena, 
- izgradnja ukrepov na območju Šujice je v zaključni fazi, 
- dela na območju Polhovega Gradca so v teku na odsekih 1, 2 in 5. 

 

ETAPA 2: 
 
Odkupi zemljišč: 

- postopek javnega naročila je v zaključni fazi 
 
Projektiranje: 

- postopek javnega naročila za projektiranje in pridobivanje pravice graditi je v zaključni 
fazi 

 

 

 

Vodja projekta na DRSV: 

Ime in priimek:  Bojan Drnovšek 

Naslov:  Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

e-pošta: gradascica.drsv@gov.si 
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