
 

 

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. 2023 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije: 33.950.280,98 €    
 

Skupna vrednost upravičenih stroškov/ prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna 

Slovenija: 22.297.565,00 €       

Finančni instrument: Kohezijska sredstva 2014-2020, ESRR 17.838.052,00 € (80 %) in nacionalni javni 

prispevek iz državnega proračuna 4.459.513,00 € (20%); drugi javni viri državnega proračuna -

neupravičeni stroški 11.652.715,98 € 

Vodilni partner projekta: Direkcija Republike Slovenije za vode 

Cilji projekta: TC 5 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj ter PN 5.1 – Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, 
vključno s  pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.  

Namen projekta: Namen 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, Slovenj Gradec in Mežica, ki jih ogrožajo visoke vode porečja Meže z Mislinjo, 

z izvedbo ukrepov varuje do visokovodnih pojavov s povratno dobo Q 100. Projekt bo pripomogel k 

zmanjšanju poplavne ogroženosti za skupno 1.323 prebivalcev, zmanjšanju števila poplavno 

ogroženih stavb za 755 stavb in zmanjšanju števila ogroženih objektov po IPPC in SEVESO za 3. S tem 

bo pomembno zmanjšana poplavna škoda in dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih 

sprememb. 

Aktivnosti na projektu:  

Predmet projekta je izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev oz. ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Meže z Mislinjo: 

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 (odsek Mislinja – ob urbanem parku), 

Ukrep 7: Ureditve na območju Mežice. 

 

Sklenjene pogodbe za izvedbo del: 

- Ureditve na območju Ravne na Koroškem (izvajalec: VGP Drava Ptuj d.o.o.) – zaključeno, 



- Ureditve na območju Prevalje (izvajalec: VGP Drava Ptuj d.o.o.) – zaključeno, 
- Ureditve Mislinje na območju Pameče (izvajalec: J.V. VGP Drava Ptuj d.o.o. in Rafael d.o.o.) –  
  zaključeno, 
- Ureditve Meže in Mislinje na območju Otiški vrh (izvajalec: J.V. VGP Drava Ptuj d.o.o. in Nivo Eko  
  d.o.o.), 
- Ureditev zadrževalnika na območju Poljana (izvajalec: J.V. Nivo Eko d.o.o. in VGP Drava Ptuj d.o.o.), 
- Ureditve na območju Mežice (izvajalec: Prohaus d.o.o.). 
 

Za ostale ukrepe poteka pridobivanje projektne dokumentacije in odkupi potrebnih zemljišč. 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani: 

https://www.porecje-drave.si/ 

 

 

Vodja projekta:  

Ime in priimek: mag. Petra Kralj  

Naslov: Direkcija RS za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor 

Telefon: + 386 (0)2 234 96 35 

e-pošta: petra.kralj12@gov.si 

 

Vodja projektne pisarne Maribor, skrbnica sporazuma: 

Ime in priimek: Blanka Grajfoner 

Naslov: Direkcija RS za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor 

Telefon: + 386 (0)2 234 96 34 

e-pošta: blanka.grajfoner@gov.si 

https://www.porecje-drave.si/
mailto:petra.kralj12@gov.si

