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Novice 
Dravograd 
Dravogradu, ki je bil v poplavah novembra 2012 zelo močno prizadet, se obeta 
bistveno izboljšanje poplavne varnosti. V okviru slovenskega načrta za okrevanje in 
odpornost je direkcija za vode z Občino Dravograd nedavno podpisala sporazum, na 
podlagi katerega se za ta namen do konca 2025 obetajo naložbe, zdaj ocenjene na 
11 milijonov evrov. 
 

 

 Katja Golob 

V okviru naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju 
Dravograda je načrtovano zmanjševanje poplavne ogroženosti na Meži in Dravi ter 
zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave 
na območju Dravograda. 

Na podlagi sporazuma med direkcijo za vode in dravograjsko občino mora 
občina najkasneje do 30. junija 2023 pridobiti projektno dokumentacijo in 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Od tega, kdaj bo dokumentacija pridobljena, je 
odvisen pričetek izvajanja del. Te bo izvedla direkcija, rok za dokončanje vseh del pa 
je do konca leta 2025, so za STA pojasnili na direkciji. 

https://www.koroskenovice.si/novice/
https://www.koroskenovice.si/mesto/dravograd/


Vse naložbe so trenutno ocenjene na 11 milijonov evrov, zajemajo pa ureditve 
strug pred prelivanjem visokih voda in izgradnjo ustalitvenih pragov ter obrežna 
zavarovanja. 

Predvidenih je več različnih ukrepov, pri čemer za nekatera območja rešitve še 
preučujejo, hkrati se lahko pri pridobivanju projektne dokumentacije tudi še kaj 
spremeni, navajajo na direkciji. 

Med drugim je na levem bregu Drave pri trgovini Spar predvidena izgradnja 
protipoplavnega zidu in tesnitev območja pod zemeljskim površjem. Načrtujejo tudi 
ustrezne rešitve za ravnice na desnem bregu ob izlivu reke Meže, več naložb je 
predvidenih na obeh bregovih reke Meže, od nasipov do kombinacij betonskega zidu 
in protipoplavnih panelov. 

Prav tako je predvidena zaščita pred prelivanjem visokih voda ob Ribiški poti v 
Dravogradu ter ureditev več hudournikov. Gre za Črneški potok, Bankov potok, 
Barišnikov potok, Zilberštajnov potok, Ojstriški potok, Križanov graben, Fračnikov 
graben, Ridlov graben, Pušnikov potok in druge, kjer so predvidene ureditve strug in 
obrežna zavarovanja. 
 
Preberi več na: https://www.koroskenovice.si/novice/dravogradu-se-obeta-bistveno-
izboljsanje-poplavne-varnosti/ 
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