Ime projekta: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo
Kratko ime projekta: Meža z Mislinjo

Čas trajanja projekta: 29. 3. 2018-31. 12. 2022
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije: 19.014.905 €
Skupna vrednost upravičenih stroškov/ prispevek na programskem območju Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija: 18.968.238 €
Finančni instrument: Kohezijska sredstva 2014-2020 15.174.590,40 € (80 %) in nacionalni javni
prispevek iz državnega proračuna 3.793.647,60 €
Sofinancerji: /
Vodilni partner projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode
Partnerji projekta: /
Cilji projekta: TC 5 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj ter PN 51 – Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam,
vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.
Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih
voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo.
Druga faza vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti,
ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.
Namen projekta: Namen in cilj projekta je zagotoviti zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranim
območjem v porečju reke Drave, na območju Meže z Mislinjo pred stoletnimi poplavnimi vodami.
Projekt je načrtovan tako, da se urbanizirana, poseljena območja v občinah Prevalje, Ravne na
Koroškem, Dravograd in Slovenj Gradec, ki jih ogrožajo visoke vode porečja Meže z Mislinjo, z
izvedbo ukrepov varuje do visokovodnih pojavov s povratno dobo Q 100. S tem bo pomembno
zmanjšana poplavna škoda in dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb.
Aktivnosti na projektu:
Ukrep 1: Ureditve na območju Ravne na Koroškem.
Ukrep 2: Ureditve na območju Prevalje.
Ukrep 3: Ureditve na območju Poljana (ureditev zadrževalnika visokih voda na Poljani).
Ukrep 4: Ureditve Meže in Mislinje na območju Otiški vrh.
Ukrep 5: Ureditve Mislinje na območju Pameče.
Ukrep 6: Ureditve na območju Slovenj Gradec.
1. Prioriteta: ukrepa 1, 2, gradnja je v teku
2. Prioriteta: ukrep 5, v pridobivanju je gradbeno dovoljenje
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3. Prioriteta: ukrep 3, v teku je sprejemanje OPPN in projektiranje
4. Prioriteta: ukrep 4, v teku je projektiranje
5. Prioriteta: ukrep 6, v teku je projektiranje

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani:
https://www.porecje-drave.si/

Vodja projekta:
Ime in priimek: mag. Nevenka Colnarič, univ. dipl. inž. grad.
Naslov: Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000
Maribor
Telefon: + 386 (0)2 234 96 31
e-pošta: nevenka.colnaric@gov.si
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