
 
mag. M. KLANEČEK 

- 1 - STANJE, VZDRŽEVANJE IN
OBRATOVANJE GRAJENIH HIDROSISTEMOV

 

MIŠIČEV VODARSKI DAN 2009 

mag. Mateja KLANEČEK * 

NEURJA NA POREČJU REKE DRAVE 
 V JULIJU IN AVGUSTU 2009 

Povzetek 

V poletnih mesecih v obdobju julij - avgust 2009 se je na porečju reke Drave zgodilo več poletnih 
neviht, ki so na objektih vodne infrastrukture, še posebej pa na vodnih in priobalnih zemljiščih 
povzročile kar nekaj poškodb. V tem poročilu je izdelan kratek povzetek že izdelanih in oddanih 
poročil za oceno škode na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih po 
posameznih nevihtnih obdobjih, ki so se zgodila v poletnih mesecih julij – avgust 2009. Iz teh poročil, 
katere je pripravilo podjetje VGP Drava Ptuj, ki opravlja gospodarsko javno službo na področju 
urejanja voda na območju porečja reke Drave je razviden obseg škod, ki jih v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev za izvedbo rednih vzdrževalnih del gospodarske javne službe urejanja voda ni 
možno izvesti.  
UVOD 
Izrazita neurja, ki so povzročila največ škode, so se zgodila predvsem 6.julija, 3. in 4.avgusta ter 22. in 
23.avgusta tega leta. Skupno pri vseh teh neurjih je dejstvo, da so se ta neurja ponovila na istih 
območjih in s tem največ škode naredila na porečjih zgornje in srednje Drave ter Pesnice. Do 
posameznih havarij je prihajalo tudi izven navedenih območij, vendar niso bila tako izrazita, pa tudi 
škode so bile manjše. 
Za posamezna neurja, ki so se zgodila v navedenih obdobjih so bila izdelana in oddana ločena 
poročila z ocenami škode, ki jih je izdelala javna služba. Prispevek povzema vsebino teh poročil, v 
katerih se nahaja krajši povzetek nastalih škod na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih 
zemljiščih, ločeno po posameznih podporečjih,  njihovih vodotokih in prizadetih občinah. 

POREČJE PESNICE NA OBMOČJU OBČIN KUNGOTA, LENART IN DESTERNIK 
V DNEH 6.7.2009, 3. IN 4.8.2009 TER 22. IN 23.8.2009 

Porečje reke Pesnice je bilo v poletnem obdobju večkrat prizadeto zaradi vročinskih neurij. Še posebej 
veliko težav je povzročilo neurje z vetrolomom v dneh 3. in 4.8.2009 ko je bila poplavljena celotna 
Pesniška dolina. Najhuje je bilo še posebej v občinah Kungota, Pesnica in Lenart ter deloma tudi v 
dolvodnih občinah. Ocenjuje se, da je v tem obdobju zapadlo cca 180 mm padavin, ki so se odrazile s 
pretoki Pesnice večjimi od 50 letnih povratnih dob.  
Rečno nadzorna služba je opravila evidentiranje visokih voda dne 24. 08 2009  na  povodju HMS 
Pesnica   po deževju 22. 08. 2009. 
 
Vodostaj reke Pesnice je bil povišan na celotnem območju  HMS Pesnica, predvsem pa na območju 
AK Pernica gorvodno v občini Zg. Kungota in Pesnica, kjer je tudi reka Pesnica poplavljala. Prav tako 
so narasli posamezni vodotoki na tem območju. Poplavljeni so bili  stanovanjski in gospodarski objekti, 
kakor lokalne ceste in kmetijske površine. 
 
Zabeleženi podatki na vodomerni postaji Ranca so bili sledeči: 
 
Na dan 22. 08. 2009: 
• PESNICA: vodomerna postaja Ranca  ob 19.00 uri, H = 59 cm, kar predstavlja cca Q=0,35 

m3/s 
• PESNICA: vodomerna postaja Ranca ob 23.00 uri, H = 262 cm, kar predstavlja cca Q=34,0 

m3/s 
 
 

                                                      
* mag. Mateja KLANEČEK, univ. dipl. inž. gradb., Agencija RS za okolje, Oddelek za porečje reke Drave 
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na dan 23. 08. 2009: 
• PESNICA : vodomerna postaja Ranca  ob 2.00 uri, H = 274 cm, kar predstavlja cca Q=36,00 

m3/s 
• PESNICA : vodomerna postaja Ranca  ob 7.00 uri, H = 201 cm, kar predstavlja cca Q=20,00 

m3/s 
na dan 24. 08. 2009: 
• PESNICA : vodomerna postaja Ranca  ob 14.00 uri, H = 90 cm, kar predstavlja cca Q=2,00 

m3/s 
 
Iz zabeleženih vodostajev je razvidno, da je intenziteta padavin na območju občine Zg. Kungota bila 
zelo velika, saj je vodostaj Pesnice narastel v cca štirih urah za več kot 2,0m (Pretok se je iz 0,35m3/s 
povečal na cca 34,0m3/s). 
 
Istočasno je skupaj z nalivom divjal močan veter, kateri pa je podiral drevesa. Podrta drevesa so 
padala po strugi vodotoka Pesnica in pritokov, kot so Svečinski potok, Slatinski potok, potok iz Vrtič in 
Plača, ki sta pritoka Svečinskega potoka. 
 
Podrta drevesa so ovirala pretok vod, ki so v območju podrtih dreves prestopile bregove vodotokov. 
Prav tako so visoke vode povzročile več erozij brežin. Nekatere so v neposredni bližini cest. Erozije 
brežin na Pesnici v Gradiški so se povečale in tako skoraj onemogočile dostope do tamkajšnjih 
stanovanjskih objektov. Prav tako je odneslo oz. poškodovalo most na Slatinskem potoku v 
Slatinskem dolu. 
 

 
Slika 1: Pesnica - erozija brežin v Gradiški 
(Foto:ARSO)                             

Slika 2: Pesnice - erozija brežin v Zg. Kungoti 
(Foto:ARSO) 
 

Slika 3,4: Pesnica - podrta drevesa na relaciji Gradiška – Jurij (Foto:ARSO) 
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Slika 5: Svečinski potok – podrta drevesa na           
relaciji Zg. Kungota – Svečina (Foto:ARSO)             

Slika 6: Slatinski potok – porušen most 
(Foto:ARSO) 
 

Posledično se je vodostaj reke Pesnice dvignil tudi dolvodno od AK Pernice, vendar vode Pesnice 
niso poplavljale, razen na območjih, kjer je poškodovan nasip (prebit) od prejšnih poplavljanj visokih 
vod (Grušova in Lormanje –  poplavljena so bila kmetijska zemljišča).  
Za ureditev razmer je bilo potrebno izvesti obsežne ukrepe, ki so obsegali odstranitev podrtih dreves 
in moteče zarasti v strugi reke Pesnice. Prav tako je bilo potrebno sanirati nasipe Pesnice na 
posameznih območjih, kjer je prišlo do prelivanja visokih voda in posledično erodiranja visokovodnih 
nasipov. 

POREČJE ZG. DRAVE V DNEH 6.7. TER 22. IN 23.8.2009 NA OBMOČJU OBČIN 
DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, PODVELKA, SELNICA OB DRAVI, MUTA, 
VUZENICA in RUŠE 

Zaradi zelo močnih padavin, ki so se zgodile dne 22. in 23.8.2009 je na območju občine Dravograd na 
območju naselij Černeče in Libeliška gora prišlo do velikih erozijskih transportov materiala, ki so 
največ škode naredili na Černeškem potoku, Koroščevem grabnu, Fračnikovem in Križanovem 
potoku, Trbonjski reki ter Ojstriškem potoku. Zaradi popolne zasipanosti struge iz Koroščevega 
grabna in Fračnikovega potoka ter ogroženosti stanovanjskih hiš se najnujnejša interventna dela so se 
v okviru GJSUV že izvedle. 
 
FRAČNIKOV POTOK 

Neurje je na območju Fračnikove grabe povzročilo premik velike količine naplavin in plavin iz območja 
Libeliške gore dolvodno po dolini vodotoka. Te naplavine so povzročile zapolnjenje struge potoka, 
visoke vode pa so kreirale novo strugo po lokalni cesti, ki je bila po umiritvi razmer popolnoma uničena 
in neprevozna. Istočasno je bila uničena tudi kanalizacija, ki je potekala v cestnem telesu. Mestoma je 
močna erozija brežin vodotoka ogrozila stanovanjske hiše, ki jih je bilo potrebno nujno zavarovati z 
izvedbo utrditve brežin. Velika količina naplavin odloženih v povirju grozi po ponovni sprožitvi 
materiala dolvodno proti naselju.  
Ukrepi:  
Deloma so se na tem območju že izvedli interventni ukrepi, ki so zagotovili vzpostavitev pretočnosti 
struge vodotoka, v nadaljevanju pa bo potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za izvedbo 
sanacijskih ukrepov, stabilizacije nivelete dna vodotoka in utrditev brežin.  
Hkrati morajo ukrepi v sanacijskem programu predvideti tudi ukrepe za stabilizacijo naplavin na 
območju povirnega dela vodotoka, ki so v labilnem stanju in grozijo po transportu dolvodno ob vsakih 
večjih padavinah, čemur smo že bili priča v obdobju po nastanku prvotne škode. 
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Slika 7,8: Fračnikov potok (Foto:ARSO) 
 

KOROŠČEV GRABEN  

Neurje na območju Koroščevega grabna je prav tako povzročilo premik velike količine naplavin in 
plavin iz območja Črneške gore po dolini vodotoka. Te naplavine so na pobočju izstopa iz gozdnega 
sveta povzročile zapolnjenje struge potoka in zasipale več stanovanjskih hiš na območju Koroščevega 
grabna.  
Po umiritvi razmer je bila struga vodotoka zapolnjena z naplavinami, lokalna cesta zaradi nanosa 
naplavin pa neprevozna. Mestoma je močna erozija brežin vodotoka ogrozila stanovanjske hiše, ki jih 
je bilo potrebno nujno zavarovati z izvedbo utrditve brežin.  
Ukrepi:  
Deloma so se na tem območju že izvedli interventni ukrepi, ki so zagotovili vzpostavitev pretočnosti 
struge vodotoka, v nadaljevanju pa bo potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za izvedbo 
sanacijskih ukrepov, stabilizacije nivelete dna vodotoka in utrditev brežin. Hkrati morajo ukrepi v 
sanacijskem programu predvideti tudi ukrepe za stabilizacijo naplavin na območju povirnega dela 
vodotoka, ki so v labilnem stanju in grozijo po transportu dolvodno ob vsakih večjih padavinah. 
 

Slika 9,10: Koroščev graben (Foto:ARSO) 

OJSTRIŠKI IN PUŠNIKOV POTOK 

22. in 23. avgusta in še en teden pozneje je v povirju Ojstriškega potoka, po strugi dolvodno ter v 
območju naselja Vič prišlo zaradi intenzivnih nalivov do zasipavanja struge in erodiranja brežin. 
Na Ojstriškem potoku je močna erozija brežin vodotoka prav tako ogrozila stanovanjske hiše, ki jih je 
bilo potrebno nujno zavarovati z izvedbo utrditve brežin. Tudi struga Pušnikovega potoka je bila po 
umiritvi razmer zapolnjena z naplavinami.  
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Ukrepi:  
V preteklem mesecu so na tem območju že bili izvedli interventni ukrepi, ki so zagotovili vzpostavitev 
pretočnosti struge vodotokov. Na Pušnikovem potoku bo v nadaljevanju potrebno izprazniti zaplavno 
pregrado in načrtovati ukrepe za stabilizacijo naplavin na območju povirnega dela vodotoka. Struga 
Ojstriškega potoka je na več mestih poškodovana in ogroža tamkajšnje objekte. Tudi tu bo potrebno 
sistematično pristopiti k določitvi sanacijskih ukrepov. 
 

Slika 11: Ojstriški potok (Foto:VGP Drava Ptuj) Slika 12:Pušnikov potok (Foto:VGP Drava Ptuj) 
 
V občini Radlje ob Dravi je neurje z dne 22. in 23.8.2009 povzročilo največ škode na Brezniškem 
potoku na območju Remšnika, kjer se je sprožilo veliko naplavin in plavin, ki bi jih bilo potrebno 
odstraniti iz struge, saj grozi nevarnost, da se bodo le te ob naslednjih povečanih pretokih premaknile 
dolvodno in ogrozile stanovanjske hiše in lokalno infrastrukturo. 
V občini Podvelka in Selnica ob Dravi je neurje z dne 6.7.2009 in deloma z dne 3. in 4.8.2009 
povzročilo veliko erozijskih poškodb na območju podporečja Črmenice in njenih pritokov. Do največjih 
poškodb na vodotoku in tudi drugi infrastrukturi je prišlo na odseku med cestnim kilometrom 9 in 12 
sicer pa so poškodbe vidne vse do izliva v reko Dravo. V okviru najnujnejših interventnih del so bila 
odstranjena podrta drevesa na najbolj prizadetih lokacijah medtem ko ostalih potrebnih ukrepov zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli.  
Neurje z dne 3. in 4.8.2009 je na območju občine Ruše največ škode naredilo na vodotoku Bistrica v 
naselju Bistrica pri Rušah, kjer so visoke vode povzročile veliko erozijskih poškodb, ki bi jih bilo 
potrebno sanirati, predvsem pa sta se zapolnili obe prodni pregrade, ki sta tako nujno potrebni 
čiščenja odloženih naplavin.  

POREČJE MEŽE NA OBMOČJU OBČIN RAVNE NA KOROŠKEM, PREVALJE V 
DNEH 22. IN 23.8.2009 

Zaradi zelo močnih padavin, ki so se zgodile dne 22. in 23.8.2009 je na območju občine Ravne na 
Koroškem prišlo do velikih erozijskih poškodb na Zelenbreškem potoku in njegovih pritokih na širšem 
območju Tolstega vrha in na hudourniku Wresnik na območju naselja Dobrije v občini Ravne na 
Koroškem. Nekaj najnujnejših ukrepov je izvedla občina s pomočjo gasilskih društev in civilne zaščite, 
del interventnih ukrepov, ki obsegajo odstranitev podrtih dreves in vzpostavitev pretočnosti vodotokov 
pa je bilo nujno izvesti v okviru GJSUV. 

POTOK WRESNIK 

Potok Wresnik na območju Dobrij v občini Ravne na Koroškem je močno erodiral brežine vodotoka in 
odložil naplavine v strugi, visoke vode, ki so prestopile iz struge pa so ogrozile bližnje stanovanjske 
hiše. Lokalna skupnost je skupaj z gasilskimi enotami izvedla najnujnejše interventne ukrepe, ki so 
zagotovili pretočnost struge.  
Ukrepi:  
Nujno je potrebno izdelati sanacijski program (projekt) za utrditev brežin in ustalitev nivelete dna 
vodotoka. Prav tako je potrebno predvideti ukrepe za stabilizacijo naplavin v povirnem delu vodotoka, 
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ki grozijo, da se bodo pri večjih padavinah premikale dolvodno in povzročile podobne ali še hujše 
situacije. 

ZELENBREŠKI POTOK (STROJNSKA REKA) 

Levi pritok Zelenbreškega potoka v Tolstem vrhu (Tolsti vrh 58) 
Na območju Tolstega vrha je neurje z padavinami močno erodiralo brežino levega pritoka 
Zelenbreškega potoka jo deloma popolnoma zasipalo in s tem ogrozilo nekaj stanovanjskih hiš. 
Lokalna skupnost je s pomočjo služb civilne zaščite in gasilskih enot izvedla najnujnejše interventne 
ukrepe za vzpostavitev pretočnosti struge.  
Ukrepi:  
Nujno je potrebno izdelati sanacijski program oz. ustrezno tehnično dokumentacijo za izvedbo 
ukrepov za ureditev razmer na širšem območju vodotoka. Ti ukrepi morajo obsegati tudi ukrepe za 
stabilizacijo naplavin, ki se nahajajo v povirnem delu vodotoka in v takšnem stanju grozijo, da se bodo 
ob naslednjih večjih padavinah ponovno sprožili proti naselju. 
 

Slika 13,14: Pritok Zelenbreškega potoka Tolsti vrh 58 (Foto:ARSO) 
 
Zelenbreški potok v Tolstem vrhu s pritokom (Tolsti vrh 80) 
Na območju Zelenbreškega vrha je neurje z padavinami močno erodiralo brežino Zelenbreškega 
potoka, jo na daljšem odseku popolnoma zasipalo in s tem ogrozilo stanovanjsko hišo v Tolstem vrhu 
80. Podobna slika se je zgodila nedaleč stran, kjer so naplavine popolnoma erodirale levi pritok 
Zelenbreškega potoka in ogrozile stanovanjsko hišo v Zelenbregu 1A. Lokalna skupnost je s pomočjo 
služb civilne zaščite in gasilskih enot izvedla najnujnejše interventne ukrepe za vzpostavitev 
pretočnosti struge.  
Ukrepi:  
Nujno je potrebno izdelati sanacijski program oz. ustrezno tehnično dokumentacijo za izvedbo 
ukrepov za ureditev razmer na širšem območju vodotoka. Ti ukrepi morajo obsegati tudi ukrepe za 
stabilizacijo naplavin, ki se nahajajo v povirnem delu vodotoka in v takšnem stanju grozijo, da se bodo 
ob naslednjih večjih padavinah ponovno sprožili proti naselju. 

Slika 15,16: Zelenbreški potok Tolsti vrh 80 (Foto:ARSO) 
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V občini Prevalje je nastalo nekaj manjših poškodb Šentanelski reki in njenih pritokih. Le teh nismo 
intervencijsko sanirali, saj bi s tem lahko povzročili nastanek še večjih poškodb na že poškodovanih 
brežinah vodotokov in preprečili premik naplavin dolvodno po sami strugi vodotoka. 

POREČJE MISLINJE NA OBMOČJU OBČIN MISLINJA IN SLOVENJ GRADEC V 
DNEH 6.7.2009 TER 22. IN 23.8.2009 

Zaradi močnih padavin, ki so se zgodile v obravnavanem obdobju je na območju občine Mislinja prišlo 
do večjih poškodb predvsem na vodotokih Brložnica, Estrama in Dovžanka. V občini Slovenj Gradec 
je nastalo nekaj manjših poškodb na Mislinji in njenih hudourniških pritokih. Zaradi ogroženosti 
stanovanjskih hiš in lokalne infrastrukture smo v okviru nalog GJSUV izvedli najnujnejše interventne 
ukrepe na Brložnici. 
 

 
Slika 17,18: Škode v občini Mislinja (Foto:VGP Drava Ptuj) 

POREČJE SREDNJE DRAVE NA OBMOČJU OBČIN MARIBOR, HOČE-
SLIVNICA, IN DUPLEK V DNEH 22. IN 23.8.2009 

Po večjem neurju v mesecu maju 2009 se je na območju srednje Drave zgodba ponovila še v začetku 
meseca avgusta. Tokrat je do večjih poškodb na vodni infrastrukturi prišlo na vodotokih v občini 
Maribor (Vinarski, Počehovski, Rošpoški in Brestrniški potok), v občini Hoče-Slivnica (Hočki potok, 
K7 in K9) ter občini Duplek (Žitečki potok). 
Ukrepi: 
Najnujnejši interventni ukrepi so bili izvedeni le na Žitečkem potoku, kjer je bila izvedena odstranitev 
podrtih dreves in moteče zarasti v strugi vodotoka. Na ostalih vodotokih interventni ukrepi zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev niso bili izvedeni. 

POREČJE POLSKAVE IN DRAVINJE NA OBMOČJU OBČIN RAČE-FRAM IN 
SLOVENSKA BISTRICA V DNEH 3. IN 4.8.2009 

Neurje v dneh 3. in 4.8.2009 je na območju porečja Polskave in Dravinje odrazilo predvsem v 
občinah Rače-Fram (Framski potok, Brunik in K6.1) ter Slovenski Bistrici (Polskava v Selah in Logu 
pri Pragerskem). Ocena škode in opis nastalih poškodb je bila izdelana in posredovana na ARSO v 
posebnem poročilu. 
Ukrepi: 
V okviru najnujnejših interventnih del so bila odstranjena podrta drevesa na območju Loke na 
vodotoku Brunik v občini Rače Fram, medtem ko ostalih potrebnih ukrepov zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev nismo izvajali. 
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POREČJE SPODNJE DRAVE NA OBMOČJU OBČIN ORMOŽ, GORIŠNICE IN 
SVETEGA TOMAŽA V DNEH 3. IN 4.8.2009 

Kljub večkratnemu poletnemu pojavu neurij na zgornjem območju Drave in reke Pesnice v spodnjem 
toku teh vodotokov ni bilo povzročenih toliko težav kot na zgornjih omenjenih odsekih. Razlog je 
predvsem v tem, da so se visoke vode reke Pesnice razlile v srednjem toku, tako da ocenjujemo, da 
so se na spodnjem toku Pesnice pojavljale le 5 letne visoke vode. Kljub temu pa so lokalna neurja 
povzročila kar nekaj težav predvsem na območju občin Ormož (Sejanca na območju Sodincev in 
Trgovišča), Središča ob Dravi (Bobot), Gorišnice (Pesnica v Tibolcih) in Sv. Tomaža (Lešnica v 
Hranjigovcih). Interventnih ukrepov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na tem območju nismo 
izvajali. 
 

občina vodotok objekt/odsek Opis ukrepov 

vrednost    
ocena      

€ 

Mislinja Brložnica 
odsek od izliva v Mislinjo 
gorvodno v skupni dolžini 2500 m 

odstranitev naplavin iz struge z lokalnimi 
utrditvami utrditvami in talnimi pragovi na dolžini 
cca 2500 m 101.267

Mislinja Dovžanka dolvodno od MHE sanacija erozijskih zajed 90.000
Radlje ob 
Dravi Radeljski potok Radlje nad prodno pregrado sanacija erozijskih zajed 54.500
Radlje ob 
Dravi 

Hudournik ob 
pokopališču nad pokopališčem sanacija eroijskih zajed 24.000

Selnica 
ob Dravi Črmenica zg. Kapla sanacija erozijskih zajed na dolžini cca 3 km 220.000
Kungota Pesnica Gradiška-Kozjak-Zg.Kungota-Jurij odstranitev podrtih dreves 39.082

Kungota Svečinski potok 
Zg. Kungota-Plintovec-Sp.Vrtiče-
Plač odstranitev podrtih dreves 29.312

Kungota Pesnica Gradiška  sanacija erodirane brežine 43.419

Kungota Slatinski potok Slatinski dol, Slatina 
sanacija erodirane brežine in odstranitev podrtih 
dreves 19.286

Kungota Pesnica Marčičelo sanacija erozijskih zajed na dolžini cca 200 m 50.000

Kungota Pesnica Zg. Kungota 
Sanacija erozijskih zajed in brežin z odtranitvijo 
podrtih dreves na dolžini cca 500 m 40.000

Juršinci Pesnica Grlinci sanacija poškodovanih nasipov Pesnice 25.000
Lenart Pesnica Hrastovec sanacija poškodovanih nasipov Pesnice 15.000
Lenart Pesnica Lormanje sanacija poškodovanih nasipov Pesnice 100.000
Lenart Pesnica Gruševa sanacija poškodovanih nasipov Pesnice 20.000
Lenart MJ Gruševa sanacija sifona 20.000
Destrnik Rogoznica Janežovci sanacija erozijskih zajed 20.000

      SKUPAJ brez DDV 910.866
      DDV 182.173
      SKUPAJ Z DDV 1.093.039

 
Tabela1: Ocena škode po neurju v mesecu juliju na VO Drava (Vir: VGP Drava Ptuj d.d.) 
 

občina vodotok objekt/odsek Opis ukrepov 

vrednost    
ocena      

€ 

Ravne na 
Koroškem Wresnik 

Ureditev potoka Wresnik od izliva 
gorvodno v skupni dolžini cca 150 
m 

odstranitev velike količine odloženih naplavin iz 
struge ter izvedba lokalnih utrditev brežine z 
serijo pragov na skupni dolžini cca 150 m 60.000

Ravne na 
Koroškem 

levi pritok 
Zelenbreškega 
potoka 

Ureditev levega pritoka 
Zelenbreškega potoka v Tolstem 
vrhu v skupni dolžini cca 400 m  

odstranitev velike količine odloženih naplavin iz 
struge ter izvedba lokalnih utrditev brežine z 
serijo manjših pragov na skupni dolžini cca 400 
m 220.000

Ravne na 
Koroškem 

levi pritok 
Zelenbreškega 
potoka 

vzpostavitev struge in odvoz 
naplavin iz levega pritoka 
Zelenbreškega potoka pri HŠ 63A

odstranitev velike količine odloženih naplavin in 
vzpostavitev struge vodotoka 24.353

Ravne na 
Koroškem 

Zelenbreški 
potok 

Ureditev vodotoka v skupni 
dolžini cca 80 m pri stanovanjski 
hiši Tolsti vrh 80 (Mankov mlin) 

odstraitev naplavin iz struge vodotoka z 
ustalitvijo nivelete in zavarovanjem brežine na 
skupni dolžini cca 150 m 30.980

Ravne na 
Koroškem 

levi pritok 
Zelenbreškega 
potoka 

Ureditev levega pritoka 
Zelenbreškega potoka pri HŠ 1A 

odstranitev in premet naplavin z oblikovanjem 
struge in zavarovanjem brežin v skupni dolžini 
cca 120 m 80.000

Ravne na 
Koroškem 

Zelenbreški 
potok pri vikendih 

odstranitev naplavin v strugi z oblikovanjem 
struge in minimalnim zavarovanjem brežin v 
skupni dolžini cca 150 m 36.352
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občina vodotok objekt/odsek Opis ukrepov 

vrednost    
ocena      

€ 

Prevalje 
Šentanelska 
reka Pod Zvonikovim mlinom 

sanacija globinske erozije z izdelavo talnih 
pragov 15.811

Prevalje Belški potok 
gorvodno od sotočja z 
Šentanelsko reko 

odstranitev naplavin iz struge in izvedba 
lokalnih utrditev brežine na skupni dolžini cca 
300 m 80.000

Mislinja Estrama 
v naselju Mislinja gorvodno od 
lokalne ceste Mislinja - Dovže 

sanacija zajed na vodotoku ob lokalni cesti na 
skupni dolžini cca 150 m 45.501

Mislinja Brložnica 
odsek od izliva v Mislinjo 
gorvodno v skupni dolžini 2500 m 

odstranitev naplavin iz struge z lokalnimi 
utrditvami utrditvami in talnimi pragovi na dolžini 
cca 2500 m 101.267

Mislinja 
desni pritok 
Milsinje Dovže 4, pri ogradi za divjad 

odstranitev naplavin z ustalitvijo nivelete in 
zavarovanjem brežine na dolžini cca 250 m 30.000

Radlje ob 
Dravi Brezniški potok Remšnik 

odstranitev naplavin iz struge in izvedba 
lokalnih utrditev brežine na skupni dolžini cca 
800 m 60.000

Dravograd Černeški potok naselje v Černečah 
odstranitev naplavin iz potoka v izgonu na 
razdalji cca 300 m 30.000

Dravograd Černeški potok nad naslovom Črneče 166 

odstranitev naplavin izza prodne pregrade v 
količini cca 1000 m3 in ureditev struge potoka v 
dolžini cca 100 m 55.000

Dravograd 
Koroščev 
graben 

vzpostavitev odtoka na lokaciji 
Tribej 

vzpostavitev struge vodotoka z odstranitvijo 
velike količine naplavin in podrtih dreves z 
ustalitvijo nivelete vodotoka na odseku min. cca 
400 m 400.000

Dravograd 
Fračnikov 
potok 

vzpostavitev pretočnosti na 
območju Libeliške gore 

vzpostavitev struge vodotoka z odstranitvijo 
velike količine naplavin in podrtih dreves z 
ustalitvijo nivelete vodotoka na odseku min. cca 
800 m 450.000

Dravograd Ojstriški potok od km 0,70 do km 1,70 sanacija zajed v skupni dolžini 300 m 150.000

Dravograd Križanov potok 
dolvodno od sotočja z Ridlovim 
grabnom 

odstranjevanje naplavin in formiranje struge 
vodotoka na odseku v skupni dolžini 500 m 25.000

Kungota Pesnica Gradiška-Kozjak-Zg.Kungota-Jurij odstranitev podrtih dreves 39.082

Kungota Svečinski potok 
Zg. Kungota-Plintovec-Sp.Vrtiče-
Plač odstranitev podrtih dreves 29.312

Kungota Pesnica Gradiška  sanacija erodirane brežine 43.419
Kungota Pesnica Zg. Kungota  sanacija erodirane brežine 14.899

Kungota Slatinski potok Slatinski dol, Slatina 
sanacija erodirane brežine in odstranitev podrtih 
dreves 19.286

Kungota Pesnica Marčičelo sanacija erozijskih zajed na dolžini cca 200 m 50.000

Kungota Pesnica Zg. Kungota 
Sanacija erozijskih zajed in brežin z odtranitvijo 
podrtih dreves na dolžini cca 500 m 40.000

Kungota Pesnica 
Jurij - pod mejnim prehodom 
(Dobaj) 

Sanacija erozijskih zajed in brežin z odtranitvijo 
podrtih dreves na dolžini cca 200 m 60.000

Lenart Pesnica Hrastovec, Lormanje, Gruševa sanacija poškodovanih nasipov Pesnice 100.000
Lenart MJ Gruševa sanacija sifona 20.000
Maribor Vinarski potok gorvodno od ceste MB-Dravograd sanacija poškodb na obstoječih zavarovanjih 60.000
      SKUPAJ brez DDV 2.370.262
      DDV 474.052
      SKUPAJ Z DDV 2.844.314
 
Tabela2: Ocena škode po neurju 22. in 23. avgusta na VO Drava (Vir: VGP Drava Ptuj d.d.) 
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SKLEP 

V obsegu razpoložljivih finančnih sredstev, ki so bila v rednem programu GJSUV za leto 2009 sicer 
namenjena vzdrževanju drugih objektov se je zaradi potreb precej sredstev že prerazporedilo za 
namen izvedbe interventnih ukrepov na najbolj prizadetih lokacijah. Tu so se izvedli predvsem 
naslednji interventni ukrepi:  
• odstranitev plavin in naplavin na območjih, kjer je bila pretočnost struge minimalna ali je sploh 
ni bilo,  
• zavarovanje objektov vodne infrastrukture, kjer so bili le ti ogroženi pred nadaljnjim uničenjem, 
• odstranitev podrte in moteče zarasti v strugi, ki je ovirala pretok vodotoka. 
 
Kljub dodatnim finančnim sredstvom na najbolj izpostavljenih lokacijah ni bilo možno izvesti potrebnih 
sanacijskih del. Zavedati se je potrebno, da so se ob nastalih neurjih sprožili tudi posamezni plazovi, ki 
sicer niso direktno povezani z vzdrževanjem objektov vodne infrastrukture (ti niso zajeti v poročilih), 
vendar se slej ko prej zaradi erozijskih procesov in premikov plavin ogrožajo pretočnost posameznih 
vodotokov.  
 
V primeru neizvedbe predlaganih interventnih ukrepov, se bo ogroženost na prizadetih lokacijah le še 
dodatno povečevala, v primeru nastanka novih neurij na prizadetih lokacijah pa bo obseg in vrednost 
potrebnih sanacijski ukrepov strmo naraščal. 
 




