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Poplave spadajo med najhujše naravne nesreče. Zaradi spremenjenih 
vremenskih razmer so tudi pri nas vse pogostejše. Porečje Drave je 
med poplavno najbolj prizadetimi območji, saj poplavlja tako Drava 

kot njeni številni pritoki. 

Z naložbo smo izvedli protipoplavne ukrepe, ki zagotavljajo poplavno 
varnost urbaniziranim območjem ob spodnji Dravi, na območju 

Meže in Mislinje, Dravinje in Pesnice. S tem smo zmanjšali poplavno 
ogroženost ljudi, njihovih nepremičnin in kmetijskih površin. Naložba 
prinaša boljše življenjske pogoje in omogoča hitrejši razvoj območij. 

Projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza« sta sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt se je izva-
jal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, pred-

nostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda. 



NA PREVALJAH, V DOBJI VASI IN NA 
RAVNAH NA KOROŠKEM 

Dolina reke Meže je globoka in ozka, zato so se v 
preteklosti ljudje naselili in vzpostavili industrijo 
povsem v bližini reke. Najbolj poplavno ogroženi 
sta občini Ravne na Koroškem in Prevalje, kjer ni 
zadostne varnosti na območjih z gosto pozidavo in 
skoncentrirano industrijo. 

Z naložbo smo na Prevaljah na cca 720-metrskem odseku razširili strugo in povečali prevo-
dnost reke Meže ter zgradili visokovodne nasipe in zidove. Prav tako smo uredili izlivni odsek 
Leškega potoka. Strugo smo urejali tudi v Dobji vasi na odseku v dolžini 2 km, jo poglobili in 
zgradili visokovodne nasipe in oporne zidove. Na Ravnah na Koroškem smo pod mostom na 
cesti Ravne–Prevalje očistili strugo, povečali prevodnost in uredili protierozijsko zavarovanje.  

Ukrepi zagotavljajo poplavno varnost pred stoletnimi vodami za večino obstoječih stanovanj-
skih in industrijskih območij. Posamezne stavbe, ki še ostajajo v poplavnem območju, bodo 
varovane z lokalnimi ureditvami ali individualnimi protipoplavnimi ureditvami.

V SLOVENJ GRADCU 

Mesto Slovenj Gradec je bilo na posameznih de-
lih poplavno ogroženo že pri desetletnih visokih 
vodah, ob nastopu stoletnih voda pa so poplave 
povzročale škodo na industrijskih, stanovanjskih 
in infrastrukturnih objektih. V letih 2005 in 2006 je 
bila urejena struga Suhodolnice od sotočja z Mis-
linjo gorvodno v dolžini 1,1 km, poplavno ogrože-
no pa je ostalo območje nad urejenim odsekom.

Z naložbo smo na odseku od sotočja z reko Mislinjo do mostu na cesti v Kotlje strugo Suhodol-
nice poglobili in razširili ter uredili vtok potoka Homšnice. Za lažji dostop do reke smo zgradili 
stopnice, na delu levega brega pa smo uredili rekreacijsko pot. 

Ukrepi zagotavljajo poplavno varnost obravnavanega odseka na urbanih območjih in na infra-
strukturnih objektih pred stoletnimi vodami. 

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA REKI MEŽI 

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA REKI SUHODOLNICI 

Vrednost projekta: 5.359.495 EUR z DDV

Vrednost projekta: 1.197.484 EUR z DDV



OBMOČJE DOGOŠ 

Ob visokih vodah se je na desnem bregu Drave na 
območju Dogoš po indukcijskih površinah razlila 
voda, zato so bili protipoplavni ukrepi nujni.

Z naložbo smo zgradili visokovodni nasip v dolži-
ni 2.630 metrov. V bližini stanovanjskega naselja 
smo zaradi prostorske utesnjenosti zgradili be-
tonski protipoplavni visokovodni zid v dolžini 95 
metrov. Na poplavnih območjih, ki niso zavaro-
vana z nasipom, smo izvedli individualne ukrepe. 

Ukrepi zagotavljajo varnost pred poplavami povr-
šinskih voda Drave, medtem ko bo dvig podtalnice 
ob visokih vodah še naprej prisoten.

V preteklih letih so poplave prizadele dolo-
čena območja občine Duplek in povzročile 
veliko materialne škode.

Z naložbo smo zgradili visokovodni nasip na 
levem bregu Drave v dolžini 5.109 metrov. 
Izgradnja nasipa je zahtevala tudi podaljša-
nje Mlinskega potoka (Žitečki potok) v dolžini 
1.607 metrov ter izgradnjo treh mostov čez 
Mlinski potok. 

Z ukrepi smo na obravnavanih odsekih zago-
tovili poplavno varnost na urbanih območjih 
in na infrastrukturnih objektih pred stoletni-
mi vodami.

PROTIPOLAVNI UKREPI NA SPODNJI DRAVI 

ODSEK OD VURBERKA DO ZGORNJEGA DUPLEKA

Vrednost projekta: 2.563.788 EUR z DDV

Vrednost projekta: 5.107.071 EUR z DDV



AKUMULACIJA PRISTAVA
 
Akumulacija je bila zgrajena v 70. letih v okviru 
izgradnje hidromelioracijskega sistema Pesnica, 
kot zadrževalnik visokih voda Pesnice.  Z leti in 
po posegih v vodni režim ni več zagotavljala proti-
poplavne varnosti.

Z naložbo smo izvedli nadvišanje pregradnega nasipa in uredili nov prelivni objekt. V sklopu 
prelivnega objekta smo uredili tudi talni izpust, ki omogoča praznjenje akumulacije. 

Nadgradnja akumulacije Pristava predstavlja urejanje poplavne varnosti na območju Pesnice v 
občini Lenart. Cilj nadgradnje je znižanje pretokov visokih vod, zagotavljanje stabilnosti objek-
tov, stalna ojezeritev in potrebna prevodnost visokih vod Pesnice. 

Z ukrepi smo na obravnavanem območju zagotovili poplavno varnost na infrastrukturnih objek-
tih pred stoletnimi vodami in izboljšali poplavno varnost na dolvodnih urbaniziranih območjih.

OBMOČJE MED HOČKIM VOZLIŠČEM IN 
POLSKAVO  

Z naložbo smo zagotovili ustrezen volumen za zadr-
ževanje in ponikanje potencialnega visokovodnega 
vala, kar predstavlja I. fazo ureditve odvodnje visokih 
voda s Pohorja med Hočkim vozliščem in Polskavo. 

V ta namen smo izpraznili oba Hotinjska ponikovalnika, očistili dno, uredili in zasadili brežine. 
Mulj smo premestili na urejeno novo lokacijo za trajno odlaganje plavin v ponikovalniku 1. Med 
ponikovalnikoma smo uredili dodatno povezavo za ustrezno pretakanje visokih vod. Vtoke smo 
zavarovali s kamnito zložbo. Uredili smo vtok razbremenilnega kanala K7, kanal očistili in vgra-
dili zapornico v K7 in na Hotinjšček.   

Z izvedenim ukrepom je vzpostavljeno cca 300.000 m3 volumna za zadrževanje in ponikanje voda, 
kar je predpogoj za nadaljnje urejanje odvodnje visokih voda med Hočkim vozliščem in Polskavo.

PROTIPOLAVNI UKREPI V POREČJU PESNICE

PROTIPOLAVNI UKREPI V POREČJU DRAVINJE

Vrednost projekta: 998.712 EUR z DDV

Vrednost projekta: 590.863 EUR z DDV 

Odločba. št KS OP ROPI 5/3/poplavna varnost Drave  
z dne 5. 7. 2013 in sprememba odločbe z dne 23. 12. 2015
• Skupna vrednost projekta: 22.961.375,18 EUR
• od tega je prispevek EU znašal 12.642.071,02 EUR
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