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ZAGOTOVITEV POPLAVNE  
VARNOSTI V POREČJU DRAVE  

– I. FAZA

www.porecje-drave.si

www.porecje-drave.si Ureditev poplavne varnosti na območjih Meže in Mislinje 

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

Cilji in koristi projekta  
Zagotovitev poplavne  
varnosti v porečju Drave  
– I. faza 
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SREDSTVA ZA I. fAZO PROJEkTA  
ZAGOTOVITEV POPLAVNE VArNOsTI  
V POREČJU DRAVE

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.



• Širitev struge in povečanje prevodnosti 
z gradnjo visokovodnih nasipov in zidov 
ter ureditev izlivnega odseka Leškega 
potoka na Prevaljah

• Širitev in poglobitev struge ter gradnja 
visokovodnih nasipov in zidov v Dobji vasi

• Čiščenje struge s povečanjem prevod-
nosti in protierozijskim zavarovanjem na 
Ravnah na Koroškem pod mostom na 
cesti Ravne-Prevalje

MEŽA NA ObMOČJU PREVAlJ,  
DObJE VASI IN RAVEN 

CIlJ: zagotoviti poplavno varnost pred stoletnimi vodami. Stavbe, ki bodo ostale v poplavnem območju, bodo varovane z individualnimi ureditvami.  

• Poglobitev in širitev struge
• Ureditev vtoka Homšnice 
• Izdelava stopnic za dostop do vode
• Ureditev rekreacijske pot na levem bregu  

 

SUhODOlNICA V SlOVENJ GRADCU 

CIlJ: zagotoviti poplavno varnost pred stoletnimi vodami na odseku od sotočja z Mislinjo do mostu na cesti v kotlje.  

Območje poplav Meže pri Q100 (obstoječe stanje)

Območje poplav Meže pri Q100 (predvideno stanje)

Območje poplav Suhodolnice pri Q100 

(obstoječe stanje)

Območje poplav Suhodolnice pri Q100 

(predvideno stanje)

Dela bodo končana do poletja 2015.

Dela so bila zaključena 2014.


