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Vrste stroškov zajetih v investiciji:
• Izdelava investicijske dokumentacije.
• Izdelava projektne in razpisne
dokumentacije.
• Gradbena dela.
• FIDIC nadzor nad deli.
• Stroški vodenja in koordinacije
projekta.
• Stiki z javnostjo.
• Stroški zemljišč.
• Nabava opreme za potrebe
projektnega tima.

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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Načrtovani ukrepi
Predvidene vrste ukrepov
• Urejanje strug.
• Izgradnja novih in
rekonstrukcija obstoječih
varovalnih visokovodnih
nasipov in obrežnih
zidov z vsemi
spremljajočimi
ureditvami.

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

• 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.
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SREDSTVA
Skupni stroški projekta

22,3 milijona evrov (z DDV).
80 odstotkov upravičenih stroškov
investicije bo zagotovila Evropska unija
iz Sklada za regionalni razvoj.

20 odstotkov upravičenih stroškov

Obdobje izvajanja: 2018 - 2022

investicije bo zagotovila Republika
Slovenija.
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Načrtovani ukrepi
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
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Otiški Vrh
Izvedene aktivnosti
Tri idejne zasnove
marec 2020

DGD z mnenji

Recenzije

Manjka GD

Vse cenitve in
pridobivanje
zemljišč

Idejna zasnova
mostu v
industrijsko cono

Javno naročilo za
gradnjo

september 2020

november 2020
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Hvala

