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POPIS IN ZAŠČITA BREŽIN 

 

1.0 PODATKI O ENOTI 

1.1 Cesta  

1.2 Odsek  

1.3 Potek odseka  

1.4 Oznaka  

1.5 Stacionaža začetka  X, Y koordinata   

1.6 Stacionaža konca  X, Y koordinata  

1.7 Tip brežine  

1.8 Lega  

1.9 Povprečna višina  

1.10 Površina  

1.11 Relief  

1.12 Nadmorska višina  

1.13 Povprečen naklon  

1.14 Ekspozicija  

1.15 Matična podlaga  

1.16 Prisotnost erozijskih procesov DA NE 

 



 

                      

 

2.0 PODATKI O VEGETACIJI NA OCENJEVALNI ENOTI 

2.1 Opis vrste vegetacije 

stanje površinski delež stanje površinski delež 

G  VT  

MV  VTG  

MS  VGM  

MSV  VGG  

BVS  VGL  

MO  VGD  

AZ  VGDE  

 

LOT  

LOL  

O  

2.2 Pomen vegetacije 
1 3 5 7 

2 4 6 8 

2.3 
Izvedeni ukrepi ob 
izgradnji 

opis leto opis leto 

Z  MS  

ZN  MV  

ZB  MO  

ZR  AZ  

ZT  ZA  

ZU  LOT  

ZMS  LOL  

BVS  O  

2.4 Izvedeni ukrepi obnove 

opis leto opis leto 

Z  MO  

ZN  AZ  

ZB  ZA  

ZR  LOT  

ZT  LOL  

ZU  UN  

ZMS  IB  

BVS  UO  

MS  O  

MV   

2.5 Vrsta vzdrževanih del 
11 13 15 21 31 

12 14 16 22 41 

 
 
 
 
 
Popisovalec: 

 

 
Podpis: 

 

 
Datum: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      

Navodila in šifranti za izpolnjevanje obrazca "POPIS IN ZAŠČITA BREŽIN" 
 
Legenda: 
Cesta:oznaka ceste iz uredbe o kategorizaciji 
Odsek: šifra odseka po bcp 
Potek odseka: potek po bcp 
Oznaka: zaporedna številka na odseku pri čemer se šteje za enoto vsaka sprememba iz useka v nasip ali 
drugo oziroma je smiselno zaokrožena površina s podobnimi rastiščnimi lastnostmi ali funkcijami 
Stacionaža začetka: vpiše se stacionaža začetka v m 
Stacionaža konca: vpiše se stacionaža konca v m 
Tip brežine: vpiše se ali gre za ukop ali nasip 
Lega: vpiše se lego glede na usmerjenost osi - v smeri stacionaže 
Povprečna višina: vpiše se povprečna višina v m 
Površina: izračunana površina  v m2 
X, Y koordinata: koordinati državnega koordinatnega sistema, vpiše se za začetek in konec brežine 
Relief: opis reliefa na primer: ravnina do blago nagnjena brežina 
Nadmorska višina: vpiše se nadmorska višina obravnavane enote 
Povprečni naklon: vpiše se ocena naklona v stopinjah 
Ekspozicija: vpiše se smer neba 
Matična podloga: vpiše se matična podloga na brežini 
Prisotnost erozijskih procesov: da ali ne 
  
V točkah, kjer so navedeni šifranti, obkrožite ustrezno šifro, sicer opišite zahtevano. 
 

OPIS STANJA Šifra 

- golo - nezaščiteno G 

- težke viseče mreže MV 

- težke sidrane mreže MS 

- težke sidrane mreže + vegetacija MSV 

- BVS BVS 

- ostale trajnejše zaščite z mrežami MO 

- armirana zemljina AZ 

- vegetacija: trava in zelišča VT 

- vegetacija: trava in zelišča s posameznim drevjem ali grmovjem VTG 

- vegetacija: sestoj drevja ali grmovja (faza - mladje) VGM 

- vegetacija: sestoj drevja ali grmovja (faza - gošča) VGG 

- vegetacija: sestoj drevja ali grmovja (faza - letvenjak) VGL 

- vegetacija: sestoj drevja (faza - drogovnjak) VGD 

- vegetacija: sestoj drevja (faza - debeljak) VGDE 

    

- lovilne ograje (težka izvedba) LOT 

- lovilne ograje (lahka izvedba) LOL 

- ostalo (opis) O 

  

POMEN VEGETACIJE Šifra 

- preprečevanje erozije 1 

- proti vetrna bariera 2 

- zaščita pred nastajanjem snežnih zametov 3 

- zaščita pred padajočim kamenjem 4 

- zaščita pred bleščanjem 5 

- vizuelna, protiprašna in protihrupna zaščita sosednjih zemljišč  6 

- oblikovanje krajine (obcestnega prostora) 7 

- ostalo 8 

 
 
 



 

                      

IZVEDENI UKREPI OB IZGRADNJI Šifra 

- zatravitev Z 

- zatravitev + nastilj ZN 

- biotorkret ZB 

- rastana pulpa ZR 

- zatravitev + mreža iz tkanine ZT 

- zatravitev + mreža iz umetne mase ZU 

- zatravitev + sidrana težka mreža ZMS 

- BVS BVS 

- sidrana težka mreža MS 

- viseča težka mreža MV 

- ostale kovinske mreže MO 

- armirana zemljina AZ 

- zasaditev ZA 

- lovilne ograje (težka izvedba) LOT 

- lovilne ograje (težka izvedba) LOL 

- ostalo (opis) O 

  

IZVEDENI UKREPI OBNOVE Šifra 

- zatravitev Z 

- zatravitev + nastilj ZN 

- biotorkret ZB 

- rastna pulpa ZR 

- zatravitev + mreža iz tkanine ZT 

- zatravitev + mreža iz umetne mase ZU 

- zatravitev + sidrana težka mreža ZMS 

- BVS BVS 

- sidrana težka mreža MS 

- viseča težka mreža MV 

- ostale kovinske mreže MO 

- armirana zemljina AZ 

- zasaditev ZA 

- lovilne ograje (težka izvedba) LOT 

- lovilne ograje (težka izvedba) LOL 

- ublažitev naklona UN 

- izravnava brežine IB 

- ureditev odvodnjavanja UO 

- ostalo (opis) O 

  

VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL Šifra 

- košnja 11 

- redčenje 12 

- posek 13 

- obvejevanje 14 

- kemično zatiranje vegetacije 15 

- zalivanje 16 

- čiščenje mrež (erodiranega materiala) 21 

- odvoz erodiranega materiala 22 

- popravilo mrež (krpanje, dodatno sidranje) 31 

- ostalo (opis) 41 

 


