
 

      

 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 
 

Investitor  projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode 

Čas trajanja projekta:  1. 8. 2017 -  30. 09. 2023 

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

V sklopu projekta je načrtovana izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev, t.j. 
ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti: 

- Ureditve na območju MOL (ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju 
Gradaščice na območju MOL, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) - Etapa 1A 
- Ureditve na območju Občine Dobrova Polhov Gradec (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne 
in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici - Etapa 1B  
- Suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke in 
Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami - Etapa 2 
 
Skupna vrednost projekta: 50.479.750,79  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 operacije bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 3.108 ter preprečevanje 
ogroženosti od poplav za 17.784 prebivalcev, ki bodo deležni koristi ukrepov. 

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih faz v zvezi s postopki presoje vplivov na okolje je 
predvidena delitev operacije na dve fazi. Odločitev o podpori za I. fazo je bila izdana 22. 11. 2017.  
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo I. faze, znaša 33.515.186,79 EUR, od tega podpora 
EU 28.487.908,77 EUR (85 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 5.027.278,02 
EUR (15 %). Za II. fazo operacije »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice˝ pa bo izdana odločitev 
o podpori po predložitvi okoljevarstvenega soglasja za drugo etapo. 

Aktivnosti na projektu: 

ETAPA 1A - Ureditve na območju MOL (ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve 
na območju Gradaščice na območju MOL, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) 

 
− Izdelan projekt PGD se dopolnjuje glede na pridobljena zemljišča in izdan OVS 20. 3. 2020. 
− Izvajajo se postopki pridobivanja pravice graditi; pridobljeno je okoli 75 % zemljišč; 
− Poteka postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za »Protipoplavna ureditev porečja 

Gradaščice - Etape 1A ». 
 
ETAPA 1B Ureditve na območju Občine Dobrova Polhov Gradec (ureditev v Dolenji vas, ureditve 
območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici).  



 

 
− Izvajajo se postopki za pridobitev pravice graditi; za Dolenjo vas so pridobljena vsa zemljišča 

za izvedbo ureditev, za ureditev območja Božne in Male vode je pridobljeno 72 % zemljišč, za 
območje ureditve v Šujici pa 84 % zemljišč.  

− Vloga za gradbeno dovoljenje za ureditve v Dolenji vasi je bila podana 20. februarja 2020.  
− Poteka postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za »Protipoplavno ureditev porečja 

Gradaščice – Etapa 1B«  
 

Vodja projekta na DRSV: 

Ime in priimek: Aljaž Verdev 

Naslov: Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 478 3120 

e-pošta: aljaz.verdev@gov.si, gradascica.drsv@gov.si 
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