
     
     

Ime projekta: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje 
poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up 
to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki 

Kratko ime projekta: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore 

Čas trajanja projekta: 2019 - 2023 

Skupna vrednost projekta: 34.304.077,17 EUR 

Finančni instrument: Kohezijska sredstva 2014-2020, podpora 17.875.449,40 EUR (85 %), nacionalni 
javni prispevek iz državnega proračuna 3.172.138.13 EUR (15 %) ter drugi javni viri državnega 
proračuna 11.755.036,86 EUR 

Sofinancerji: Direkcija Republike Slovenije za vode 

Vodja projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode 

Partnerji projekta:  

Cilji projekta: Izhodišče investicije je ureditev vodne infrastrukture za povečanje poplavne varnosti 
Železnikov pred visokimi vodami s povratno dobo Q100.  

Z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi se sledi naslednjim ciljem: 

- krepitev zavedanja o poplavni ogroženosti; 
- nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav; 
- zmanjšanje poplavne ogroženosti za skupno 343 prebivalcev;  
- zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 102 stavb;  
- zmanjšanje števila ogroženih objektov po IPPC in SEVESO za 1 

Namen projekta: Namen investicije je povečanje poplavne varnosti oziroma zmanjšanje poplavne 
ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav porečja Selške Sore na področju Železnikov z 
izgradnjo vodne infrastrukture, izboljšanjem prevodnih sposobnosti reke Sore in rekonstrukcijo 
obstoječe vodnogospodarske infrastrukture. Izhodišče investicije je ureditev vodne infrastrukture za 
povečanje poplavne varnosti Železnikov pred visokimi vodami s povratno dobo Q100. V okviru 
ureditve vodne infrastrukture bo posledično prišlo do prometnih ureditev na odseku urejanja struge 
Selške Sore med Dolenčevim jezom in lokacijo zadrževalnika in na širšem območju zadrževalnega 
prostora, ki izhajajo iz vodnogospodarskih ureditev Selške Sore. 

Aktivnosti na projektu: Predmet projekta je tako izvedba ukrepov protipoplavne ureditve porečja 
Selške Sore oziroma ureditev vodne infrastrukture na območju Železnikov v naslednjem obsegu: 

 Že opredeljeni posegi v DPN: 
 Faza I: graditev vodne infrastrukture na območju Železnikov 
 Faza II: graditev suhega zadrževalnika Pod Sušo s pripadajočimi ureditvami 
 Drugi neobhodno nujni ukrepi, ki niso bili predmet DPN in se bodo izvajali v sklopu I. faze: 



 Faza I: Ureditev treh pritokov (Češnjica, Dašnica in Prednja Smoleva). 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani: 

http://www.poplavna-varnost.si/zelezniki/ 

 

Vodja projekta: 

Ime in priimek: Bojan Drnovšek 

Naslov: Sektor za GJS in investicije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, SI – 
1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: +386 (0)1 478 3137 

e-pošta:  bojan.drnovsek@gov.si 


