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www.porecje-drave.si Ureditev poplavne varnosti na območjih spodnje Drave 

Pogostost in moč poplavnih dogodkov ter 
vse pogostejši posegi človeka v obvodni 

prostor so vzroki, da poplave spadajo med 
najbolj uničujoče ujme. Cilj ureditve poplavne 
varnosti je zmanjšati ogroženosti ljudi, živali 
in nepremičnin ter omogočiti hitrejši razvoj 

poplavnih regij. 

Želite izvedeti več?
Več informacij o projektu najdete na spletni strani: 

Porečje Drave predstavlja 16 odstotkov vseh porečij in 
povodij v Sloveniji. Dolžina njenih vodotokov znaša 23  
odstotkov vseh vodotokov v Sloveniji, ob njih pa prebiva 
petina prebivalstva v Sloveniji.

V zadnjem stoletju so bili obsežni deli Drave regulirani. 
Še vedno pa se poplavno ogrožena območja raztezajo po 
skoraj celotnem toku in na številnih pritokih Drave po 
Sloveniji.

Dodatne informacije:
Dialog-si.net d.o.o.
Slovenska 54, 1000 Ljubljana
Mail: dialog@dialog-si.net
Tel: 01 230 75 00

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za vode in investicije
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
Mail: gp.mop@gov.si
Tel: 02 234 96 30

Izvedba predvidenih protipoplavnih ukrepov bo  
zagotovila poplavno varnost urbaniziranim  
območjem ob spodnji Dravi, na območju Meže in  
Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnice.  

V porečju Drave se bo tako zmanjšala ranljivost  
urbaniziranih območij in kmetijskih površin.  

Prebivalcem teh območij bodo omogočeni boljši  
življenjski pogoji in s tem možnost za razvoj regij.
Dela bodo predvidoma zaključena do konca avgusta 
2015. 

Poplavna ogroženost se bo zmanjšala na približno  

 2.300 ha površin, korist od ukrepov pa bo  

imelo več kot 20.000 prebivalcev.

PoPlavna varnost v Porečju Drave sreDstva za I. fazo Projekta  
zagotovItev PoPlavne varnostI  
v Porečju Drave

Cilji in koristi projekta  
zagotovitev poplavne  
varnosti v porečju Drave  
– I. faza 
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Zagotovitev poplavne varnosti  - I. faza
Porečje Drave

Porečje Drave

zagotovItev PoPlavne  
varnostI v Porečju Drave  

– I. faza

skupni stroški projekta so ocenjeni na  
38,4 mio eur (z ddv)
 

upravičeni stroški projekta  
predstavljajo 25,7 mio eur (z ddv)
 
85 % upravičenih stroškov investicije oz. 21,8 mio eur  bo 
zagotovila Evropska unija iz Kohezijskega sklada 

16,6 mio eur bo zagotovila Republika Slovenija  
(od tega 15 % upravičenih stroškov investicije).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: 
Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.



• visokovodni nasip na desnem bregu Drave  
v dolžini 2.630 m  

• betonski protipoplavni zid v bližini stanovanjskega 
naselja v dolžini 95 m   

• individualni ukrepi na  
območjih, ki ne bodo  
zavarovana z nasipom 

• Vrednost projekta: 2.923.622,27 evra z DDV

• visokovodni nasip na levem bregu Drave 
v dolžini 5.109 m 

• podaljšanje Mlinskega potoka (Žitečki 
potok) v dolžini 1.607 m 

• Vrednost projekta: 5.107.071,22 evra z 
DDV

ureDItev na območju malečnIka  
In Dogoš 

ureDItev na oDseku oD vurberka  
Do zgornjega DuPleka

območje poplav Drave pri Q100 (obstoječe stanje)

območje poplav Drave pri Q100 (predvideno stanje)


