
ZAP. ŠT. KM KATEGORIJA PREDLOG UKREPA

1 0+0 - 0+5 1
Izmenična grupna zasaditev. Na izlivnem odseku pustiti erozijo v desno brežino za vodomca; pasivno zavarovanje; morebitni odkup zemljišča. Predlog izvedbe 4 rokavov, mrtvic 

ali/mokrišč (parc.št. 1177/17, 1177/16, 1177/15, 1177/14, vse k.o. 773 Pečke). Sanacije drče v km 0+496 v smislu izvedbe preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme

2 0+5 - 1+0 1
Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/13, k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča. Izvedba 

ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v levo konkavno brežino.

3 1+0 - 1+5 1
Izmenična grupna zasaditev. Ohranitev nastale morfološke strukture (vegetacije) v km ca 1+200. odstranitev nedotike. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v desno konkavno 

brežino. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/11, k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča.

4 1+5 - 2+0 1
Izmenična grupna zasaditev.  Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v desno konkavno brežino. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/20, 1177/22, 1177/23 vse 

k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča.

5 2+0 - 2+5 1 Izmenična grupna zasaditev.  Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.

6 2+5 - 3+0 1

Izmenična grupna zasaditev. Sanacija zajede v levo brežino v km ca 2+550 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - 

odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v levi konkavni brežini. Odstranitev provizorij praga stopnje 0,30 m v km ca 2+715. Rekonstrukcija praga v km 2+728 h=0,50 m (po 

odstranitvi provizornega praga) v drčo s prelivom za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

7 3+0 - 3+5 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v desni konkavni brežini.

8 3+5 - 4+0 1
Izmenična grupna zasaditev gorvodno od mostu v km 3+829. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v levi 

konkavni brežini. Rekonstrukcija drče v km 3+722 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

9 4+0 - 4+5 1 Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.

10 4+5 - 5+0 1
Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika.  Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v desni konkavni brežini. Rekonstrukcija drče 

v km 4+760 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke. 

11 5+0 - 5+5 1

Izmenična grupna zasaditev  (foto 131,137,138,142). odstranitev japonskega dresnika (foto 145). Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično (foto 

142,145) in v konkavni brežini (foto 137,138). Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od mostu; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu 

zaključka tlaka - nastal prag (foto 134,137).

12 5+5 - 6+0 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.

13 6+0 - 6+5 1 Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev  v obe brežini izmenično.

14 6+5 - 7+0 1
Izmenična grupna zasaditev.  Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini. Predlog izvedbe rokava, mrtvice (parc.št. 706/1  k.o. 771 Pretrež) z morebitnim odkupom zemljišča. 

Potrebno očistit odpadke v ostanku rokava. Sanacija zajede v levo brežino v km ca 6+567 z leseno kašto, ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine.

15 7+0 - 7+5 1
Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Rekonstrukcija (nekoč talnega) praga v km 7+277 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke 

in preoblikovanje v drčo za vzpostavitev migracije vodnih organizmov.

16 7+5 - 8+0 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.

17 8+0 - 8+5 1 Izmenična grupna zasaditev.. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.

18 8+5 - 9+0 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. Odstranitev japonskega dresnika.

19 9+0 - 9+5 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.

20 9+5 - 10+0 1
Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično gorvodno od žel. in cestnega mostu. odstranitev japonskega dresnika in nedotike. Odkup del 

zemljišča parc. št. 1710, 1693, obe k.o. 751 Črešnjevec, zaradi ohranjanja naravne sukcesije - erozije za stene vodomca; ohranjanje obstoječe vegetacije; izgradnja pasivnega zavarovanja.
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21 10+0 - 10+5 1
Izmenična grupna zasaditev; obstoječo zarast, tam kjer je možno, pustiti. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika. Odstranitev 

odpadkov, plavja in nedotike z leve brežine struge. Rekonstrukcija drče v km 10+285 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

22 10+5 - 11+0 1

Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika in suhih dreves. Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od 

mostu; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag. Odkup del zemljišča parc. št. 1696, 1754, 1750, vse k.o. 751 

Črešnjevec, zaradi ohranjanja naravne sukcesije - erozije za stene vodomca; ohranjanje obstoječe vegetacije; izgradnja pasivnega zavarovanja. 

23 11+0 - 11+5 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v levo konkavno brežin, desno konkavno brežino in v obe brežini izmenično.

24 11+5 - 12+0 1 Izmenična grupna zasaditev; zasaditev izvedena v juniju 2020 v okviru vzdrževalnih del GJSUV. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično.

25 12+0 - 12+5 1
Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Puščanje naravne sukcesije v desno brežino do meje vodne parcele za vodomaca; na tem 

mestu po potrebi predvideti pasivno zavarovanje.

26 12+5 - 13+0 1
Plavje na desni brežini, v podslapju večstopenjskega praga je že odstranjeno v sklopu vzdrževalnih del junija 2020). Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev 

v obe brežini izmenično. Puščanje naravne sukcesije v desno brežino do meje vodne parcele za vodomaca; na tem mestu po potrebi predvideti pasivno zavarovanje.

27 13+0 - 13+5 1 Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično.

28 13+5 - 14+0 1
Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija zajede v desno brežino v km ca 13+982 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev 

struge - vzpostavitev plitvine. 

29 14+0 - 14+5 1
Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija zajede v desno brežino v km ca 14+042 in v km ca 14+210 z leseno kašto; ob enem 

lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Rekonstrukcija praga v km 14+449 in v km 14+495 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

30 14+5 - 15+0 1
Izmenična grupna zasaditev . Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija poškodovane desne konkavne brežine - kamnite zložbe v km ca 14+940 z leseno 

kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Rekonstrukcija praga v km 14+972 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

31 15+0 - 15+5 1 Rekonstrukcija pragov v km 15+034, 15+378 in 15+490 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

32 15+5 - 16+0 1
Rekonstrukcija praga v km 15+603 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke. Odstranitev tlaka pod mostom v km ca 15+755 in dolvodno od mostu; izvedba praga s prelivom za nizke 

pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag.

33 16+0 - 16+5 3

34 16+5 - 17+0 2 Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od mostu v km ca 16+700; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag.

35 17+0 - 17+5 3

36 17+5 - 18+0 3

37 18+0 - 18+5 3

38 18+5 - 19+0 3

39 19+0 - 19+5 3

40 19+5 - 20+0 3

41 20+0 - 20+5 3

42 20+5 - 21+0 3
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43 21+0 - 21+5 3

44 21+5 - 22+0 3

45 22+0 - 22+5 3

46 22+5 - 23+0 3

47 23+0 - 23+5 3

48 23+5 - 24+0 3

49 24+0 - 24+5 3

50 24+5 - 25+0 2 Rekonstrukcije 4 pragov v naselju Modrič med km ca 24+550 in km 24+700 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.

51 25+0 - 25+5 2 Sonaravna ureditev prestavljene struge, kjer je sedaj povečana globinska in bočna erozija.

52 25+5 - 26+0 3

53 26+0 - 26+5 2 Vzpostavitev odprtega profila struge - odstranitev zacevitve fi 15 cm.

54 26+5 - 27+0 3

1 Izvedba revitalizacijskih ukrepov je smiselna

2 Smiselnost izvedbe revit. ukrepov je potrebno preučiti

3 Izvedba revitalizacijskih ukrepov ni potrebna

4 Izvedba revitalizacijskih ukrepov ni možna


