
Zagotovitev poplavne varnosti
porečja Drave - območje Meže z Mislinjo

Naložbo financirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija
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Geografija

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Izhodišča:Porečje Drave je vpeto v povodje Donave in z vodami zbranimi na svojem porečju, ki obsega 5 držav, prispeva četrti največji delež voda. Zaradi specifike porečja in robnih pogojev, ki jih določa energetska izraba reke, obravnavamo problematiko voda na posameznih podporečjih tako, da je hkrati zagotovljena celovitost.  S projektom Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave je Ministrstvo za okolje in prostor RS pričelo izvajati ukrepe za izboljšanje protipoplavne varnosti in zmanjševanju škodljivega delovanja voda na porečju Drave. Projekt je bil, zaradi različne stopnje pripravljenosti oz. izvedljivosti podprojektov in razpoložljivih oz. zagotovljenih finančnih virov, zasnovan večfazno. V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture je bila v obdobju 2013 do 2015 izvedena I. faza  projekta. Ukrepi, izvedeni v tej fazi, so seveda lahko le delno prispevali k zmanjševanju prekomerne poplavne ogroženosti na porečju. Pristojne inštitucije želimo tudi v okviru Operativnega programa kohezijske politike 2014 - 2020 nadaljevati z izvajanjem ukrepov na tem porečju, da bi z nadaljnjimi ukrepi v 2. fazi še naprej zmanjševalo stopnjo poplavne ogroženosti, pri tem pa zagotovilo celovitost obravnave slovenskega dela porečja Drave, kot jo zahteva Poplavna direktiva oz. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), ki bi ga morale države članice izdelati do 22.12.2015. NZPO predstavlja novo dejstvo, zato je treba v prejšnjem obdobju načrtovane ukrepe 2. faze ovrednotiti v luči novih zahtev NZPO in upoštevati še novo določena »območja pomembnega vpliva poplav« (OPVP), ki prinašajo dodatne obveznosti na območju Slovenije V Sloveniji imamo dve porečji, ki se izlivata v Donavo, in sicer Dravo z Muro in Savo s Kolpo 



Poplavna direktiva 2007
Načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti v Sloveniji 2017
OP ROPI 2007-2014
Operativni program EU kohezijske 
politike 2014-2020
Zagotovitev poplavne varnosti na 
porečju Drave - I. faza
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V zadnjih 25 letih 
so poplavni dogodki 
v Evropi povzročili 
izjemne škode; 
samo v Sloveniji smo 
imeli za 2,1 milijard EUR 
poplavnih škod 

Izhodišča

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Izhodišča:Porečje Drave je vpeto v povodje Donave in z vodami zbranimi na svojem porečju, ki obsega 5 držav, prispeva 4. največji delež voda. Zaradi specifike porečja in robnih pogojev, ki jih določa energetska izraba reke, obravnavamo problematiko voda na posameznih podporečjih tako, da je hkrati zagotovljena celovitost.  V zadnjih cca. 25 letih so večji poplavni dogodki v Evropi povzročili izjemne škode bodisi neposredne škode kot posledice poplav ali kot posredno škodo izpad prihodkov gospodarskih subjektov, propad podjetij, prekinjene infrastrukturne in komunikacijske povezave, dolgoročne posledice itd.).Samo v Sloveniji je ta bila ocenjena na 2100 mio EUR škode, kar predstavlja cca. 150 mio EUR letnih škod kot posledice poplav.  Tako so države članice poleg Vodne direktive (sprejete leta 2000), katere cilj je ohranjati in izboljšati vodno okolje s poudarkom na kakovosti voda in nadzorom rabe voda, sprejele 2007 Poplavno direktivo, ki določa aktivnosti, ki jih morajo države članice izvajati, da bi lahko bolj učinkovito obvladovale poplavno ogroženost v okviru pretežno nacionalnih in tudi čezmejnih porečij.



• Sklop 1:  Ukrepi na območjih Meže 
z Mislinjo 

• Sklop 2: Ukrepi na območju Ptujske 
Drave 

• Sklop 3: Ukrepi zaradi zagotavljanja 
celovitosti ukrepov na pomembnih 
pritokih Drave, tj. na porečju 
Dravinje in Pesnice

Celovito izvajanje projekta   
»Zagotovitev poplavne 
varnosti na porečju Drave«  

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Drava namreč zaradi verige elektrarn predstavlja hrbtenico porečja Drave v Sloveniji, vpliv njenih pritokov pa se zaradi izpopolnjenega obratovalnega režima elektrarn porazgubi. Zaradi tega je mogoče pristopiti k izvajanju ukrepov ločeno po posameznem podporečju. Pregled značilnih hidrogeografskih območij pokaže, da je mogoče slovenski del porečja Drave razdeliti na 8 območij obravnave: Mejna Drava (s pritokom Mežo z Mislinjo), Zgornja Drava, Ptujska Drava, Gradiška Drava, Meža, Dravinja, Pesnica in Ormoška Drava. Zato bi lahko z njimi, ki skupaj tvorijo celoto, zagotovili celovito zasnovo zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Drave. Območja obdelave so prikazana na naslednji sliki:Celovito izvajanje projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave « je zasnovano tako, da bodo lahko znotraj posamezne faze zasnovani ukrepi oz. izvedba posameznih podprojektov, ki bodo skupaj tvorili zaključeno celoto, a bodo razdeljeni na posamezne podsisteme (glej delitev na zgornji sliki), ki so naslednji:sklop 1: ukrepi na območjih Meže z Mislinjo (ki se nanašajo tudi na tamkajšnja območja pomembnega vpliva poplav)sklop 2: ukrepi na območju Ptujske Drave (ki se nanašajo tudi na tamkajšnja območja pomembnega vpliva poplav)sklop 3: ukrepi zaradi zagotavljanja celovitosti ukrepov na pomembnih pritokih Drave, tj. na porečju Dravinje in Pesnice.



Ukrepi v 
obdobju 
2013 - 2015



Namen operacije Zagotovitev poplavne 
varnosti je zmanjšanje poplavne 
ogroženosti na območjih, kjer imajo 
poplave pomemben vpliv na Ravnah na 
Koroškem, Prevaljah, v Otiškem Vrhu, 
Pamečah in Slovenj Gradcu.

Cilji projekta: 
Z izvedbo projekta bodo zasledovani ključni cilji 
Operativnega programa kohezijske politike 2014 -
2020 razvojne prioritete Prilagajanje na podnebne 
spremembe:

• 1323 prebivalcev bo deležno koristi ukrepov. 

• Število poplavno ogroženih stavb se bo zmanjšalo 
za 755.

• Število objektov IPPC in SEVESO se bo na območju 
pomembnega vpliva poplav zmanjšalo za tri.
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Vrste stroškov zajetih v investiciji: 

• Gradbena dela. 
• Izdelava projektne in razpisne 

dokumentacije. 
• Izdelava investicijske dokumentacije. 
• FIDIC nadzor nad deli. 
• Stroški vodenja in koordinacije 

projekta.
• Stiki z javnostjo. 
• Stroški zemljišč. 
• Nabava opreme za potrebe 

projektnega tima. 
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Načrtovani ukrepi

• Urejanje strug. 

• Izgradnja novih in 
rekonstrukcija obstoječih 
varovalnih visokovodnih 
nasipov in obrežnih 
zidov z vsemi 
spremljajočimi  
ureditvami. 

• Prestavitve in ureditve 
objektov gospodarske 
javne infrastrukture. 

• Ureditve infrastrukture 
na območju industrijskih 
kompleksov.

• Izgradnja dveh suhih 
zadrževalnikov, kjer bo 
mogoče ob nastopu 
visokih voda zadržati do 
956.000 m3 vode.

1. Ureditev Meže na Ravnah na Koroškem na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na območju Poljane na Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu

5. Ureditev Mislinje v Pamečah

6. Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca

Predvidene vrste ukrepov



Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi Spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj.

Obdobje izvajanja: 2018 - 2022 

SREDSTVA
Skupni stroški projekta
22,3 milijona evrov (z DDV). 
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Upravičeni stroški 1. faze 
projekta predstavljajo 

18,9 milijona evrov 
(z DDV).

Upravičeni stroški 2. faze 
projekta predstavljajo 
3,3 milijona evrov 

(z DDV).

80 odstotkov 
upravičenih stroškov 

investicije bo zagotovila 
Evropska unija iz Sklada 

za regionalni razvoj.

20 odstotkov 
upravičenih stroškov 

investicije bo zagotovila 
Republika Slovenija.
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Ureditev Meže na Ravnah na Koroškem na območju Ravne II

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 1
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Ureditev Meže na območju Prevalj II

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 2
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Suhi zadrževalnik na območju Poljane na Prevaljah

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 3
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 4
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Ureditev Mislinje v Pamečah

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 5
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1. Ureditev Meže na 
Ravnah na Koroškem 
na območju Ravne II

2. Ureditev Meže na 
območju Prevalj II

3. Suhi zadrževalnik na 
območju Poljane na 
Prevaljah

4. Ureditev sotočja Meže 
in Mislinje v Otiškem 
Vrhu

5. Ureditev Mislinje v 
Pamečah

6. Ureditve poplavne 
varnosti na območju 
Slovenj Gradca

Načrtovani ukrepi
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Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Dodati k ukrepu 6



Vrednost del: 1.484.056,80 EUR 
Zaključek del 1. ukrepa: 20.5.2019 
Uporabno dovoljenje: 18.8.2019,
št. 351-107/2017-0302-4, 
izdala UE Ravne na Koroškem 
Investitor: MOP Direkcija RS za vode 
Projektant: Zoran Fujs, HIDROPRO 
Izvajalec: Drava VGP Ptuj 
Nadzor: Projekt d.d. Nova Gorica 
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Hvala
Nevenka Colnarič

02 234 9631
nevenka.colnaric@gov.si

http://www.dv.gov.si
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