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Naložbo financirata Evropska Unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj  
in Republika Slovenija
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PRIDOBLJENO PRVO GRADBENO 
DOVOLJENJE, ZAČETEK  

GRADNJE - DECEMBER 2022 

IZDELANA JE PROJEKTNA  
DOKUMENTACIJA 

PRIDOBIVANJE GRADBENEGA 
DOVOLJENJA, IZBRAN JE  

IZVAJALEC GRADNJE

Ureditev Meže na Ravnah na Koroškem na območju Ravne II

Ureditev Meže na območju Prevalj II

Suhi zadrževalnik na območju Poljane na Prevaljah

Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu

Ureditev Mislinje v Pamečah

Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca

Ureditve protipoplavne varnosti v Mežici
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2.

3.
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5.

6.

7.

Koroška obsega območje treh dolin – 
Mežiške, Dravske in Mislinjske – ter treh 
pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih 
Alp, ki dajejo pokrajini pečat samosvoje pr-
vobitnosti in čvrstosti. 

Reki Meža in Mislinja, ki se po njunem so-
točju pri Otiškem Vrhu izlijeta pri Dravogra-
du v Dravo, oblikujeta s svojimi številnimi 
hudourniškimi pritoki svojevrstno hidrograf-
sko mrežo.

NAMEN OPERACIJE
Namen operacije Zagotovitev poplavne var-
nosti porečja Drave - območje Meže z Mis-
linjo je zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območjih, kjer imajo poplave pomemben 
vpliv na Ravnah na Koroškem, Prevaljah, v 
Otiškem Vrhu, Pamečah, Slovenj Gradcu in 
Mežici.

OBMOČJE MEŽE Z 
MISLINJO

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, prednostne naložbe Podpiranje naložb za prilagajanje 
podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu in prispeva k doseganju 
specifičnega cilja Manjša poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav.

PREDVIDENI POSEGI 
Nanašajo se na urejanje strug, rekonstruk-
cijo obstoječih in izgradnjo novih varovalnih 
visokovodnih nasipov in obrežnih zidov s 
spremljajočimi  ureditvami, tj. prestavitvami 
in ureditvami objektov gospodarske javne 
infrastrukture, ureditvami infrastrukture na 
območju industrijskih kompleksov v skladu s  
krajinskimi in z okoljskimi usmeritvami.
Predvideno je tudi nadzorovano zadrževanje 
poplavnega vala na zadrževalnikih, kjer bo  
mogoče ob nastopu visokih voda zadržati 
do 850.000 m3 vode.

POTEK DEL
Dela potekajo od marca 2018 in bodo pred-
vidoma zaključena v letu 2024.

Skupni stroški projekta so ocenjeni na  
33,95 milijona evrov (z DDV). 

SREDSTVA

Razliko med 33,95 in 22,3 mio € bo zagoto-
vila Republika Slovenija (Sklad za vode).

80 % upravičenih stroškov inves-
ticije bo zagotovila Evropska unija 
iz Sklada za regionalni razvoj.

20 % upravičenih stroškov investicije 
bo zagotovila Republika Slovenija.
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• 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.


