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POVZETEK 

 
Reka Mislinja izvira pod Roglo od koder teče v smeri vzhod – zahod in se pri Otiškem vrhu izliva 

v reko Mežo. Njeno porečje meri 238.6 km2. Njen največji pritok, reka Suhadolnica, se v Mislinjo 

izliva na severozahodnem delu največjega naselja v porečju – Slovenj Gradca. Drugi 

pomembnejši pritoki so še Selčnica, Mevlja, Barbara in Dovžanka. 

 

Reko Mislinjo in njene pritoke obremenjujejo tako točkovni kot razpršeni viri onesnaževanja 

(poselitve in vnosi hranil), odvzemanje vode za potrebe hidroelektrarn, raba obrežnega pasu in 

ponekod problematične vzdolžne ureditve brežin ter uravnave struge (hidromorfološke 

obremenitve). Posebej problematične so male HE, ker je zaradi njih na odsekih odjema vodni 

režim Mislinje in drugih vodotokov nenaraven in mestoma ogroža življenje v reki živečih 

organizmov.  Ocenjuje se, da na stanje reke točkovno onesnaževanje nima vpliva, da je vpliv na 

stanje voda iz razpršenih  virov hranil majhen, medtem ko je vpliv hidromorfoloških 

obremenitev zmeren. Z vidika sonaravnosti vodnega režima in motenosti obvodnega prostora so 

bili kot »zelo slabo ohranjeni« kategorizirani rečni odseki z izrazito urbanim značajem in zelo 

spremenjenimi naravnimi hidromorfološkimi značilnostmi (rečni odsek Mislinje v kraju Mislinja, 

ter odseka Mislinje in Suhadolnice v mestnem jedru naselja Slovenj Gradec). 

 

Večji del poseljenega območja porečja leži na poplavno nevarnih območjih. Od leta 1924 je 

zabeleženih  15 večjih poplavnih dogodkov. Do zadnjih večjih poplav je prišlo novembra 2012, 

ko je bil ne reki Mislinji v Otiškem vrhu dosežen tudi rekordni pretok (230 m3/s). V 

obravnavanih občinah je škoda, nastala zaradi poplav, presegla 15 mio € (več kot 8 mio € škode 

je bilo le na vodni infrastrukturi). Poplavno ogroženost območja se je na reki Mislinji in pritokih 

zmanjševalo predvsem s povečanjem pretočnih sposobnosti struge. Z omenjenimi ukrepi se je 

poplavna ogroženost in pogostost poplav v porečju Mislinje na splošno zmanjšala. Na žalost pa 

se je tako povečal odtok visokih voda na dolvodno ležeča območja zaradi česar se iz pokrajine 

odvede še kako potrebne vodne količine. Nevarnost poplav bo vedno obstajala, saj je prevodnost 

strug zagotovljena le do izbrane meje pretoka, z leti pa se lahko tudi zmanjšuje. Pogostost pojava 

visokih voda se bo v prihodnosti večala tudi zaradi podnebnih sprememb, lokalnih zamašitev 

profilov in novih neustreznih objektov v ali ob strugi. Predlagamo zmanjševanje poplavne 

ogroženosti preko preprečevanja hitrega odtoka voda iz povirij in zalednih površin ter 

zadrževanjem  večjih količin vode tam, kjer je ogroženost najmanjša (vodo skozi naselja hitro 

odvedemo in jo dolvodno tudi zadržimo). Kontrolirano zadrževanje poplavnih voda dosežemo s 

pregrajevanjem doline, z gradnjo nasipov med poplavno površino in površino, ki je ne želimo 

poplaviti. V pričujoči študiji predlagamo potencialne lokacije za gradnjo suhih/mokrih 

zadrževalnikov  na Jenini, Mislinjskem jarku, Suhadolnici, Selčnici in Radušnici. Predlagamo tudi 

redno poplavljanje obvodnih nenaseljenih površin z vzpostavitvijo naravnih retenzij oz. 

inundacij. Devet potencialnih lokacij za vzpostavitev le teh je predlaganih na odseku Mislinje 

med Spodnjimi Dovžami in Otiškim vrhom. Na reguliranih odsekih struge v naseljih ohranjamo 

sedanje pretočne sposobnosti,  sonaravne dele struge pa postopoma razširjamo tako, da 

ohranimo naravni značaj brežin.   

  



 

 

4 
 

 

Zaradi dolgoletnega prilagajanja struge poseljevanju in gospodarjenju s kmetijskim in gozdnim 

prostorom ob in v rečnem prostoru, je struga enolična. Tudi v preostanku še kolikor toliko 

naravnih odsekov so opazni sledovi urejanja in vzdrževanja, točkovni kamnometi, krajše 

uravnave struge, ostanki pragov in vršaji, ki so nastali ob čiščenju struge. Pogosto izkopni 

material ni bil ustrezno odstranjen, ampak naložen na brežine struge. Struga je osiromašena 

naravnih hidromorfoloških oblik, tolmunov, brzic, prodišč, skal, zarasti, zožitev, propustov, 

zavojev struge in odloženega naravnega lesnega drobirja, ki predstavljajo ovire v strugi in lahko 

povzročajo lokalne poplave. Načini urejanja struge namreč že desetletja  sledijo cilju 

preprečevati poplave, tako v grajenem kot v kmetijskem prostoru.  Spremenjen je tudi naravni 

vodni režim. Prvi vzrok za to so odvzemi voda za potrebe malih hidroelektrarn, drugi  zajemi 

posameznih  izvirov za oskrbe s pitno vodo, tretji vzrok pa je hiter odtok padavinskih voda s 

celega porečja zaradi količine utrjenih površin in osuševanja (dreniranja voda z melioracijskimi 

jarki in talnimi drenažami) po kanalih in strugah.  V času nizkih  pretokov je voda evtroficirana; 

ima nizke vrednosti kisika ter vsebuje velike količine hranil in organskih snovi. Dodatne 

obremenitve poleti povzročajo tudi posamični odvzemi vode za zalivanje oziroma namakanje. 

Življenjske razmere za vodni živelj so ob nizkih vodah in na območjih odvzemov voda precej 

borne. Hkrati pa so zelo omejene možnosti za dodatno rabo vode za razvoj rekreacijskih 

dejavnosti in za doživljanje vodnega okolja. Zaradi slabe strukturiranosti struge (ni veliko 

različnih hidromorfoloških oblik in pojavov) in majhnih količin vode, je malo tudi življenjskih 

prostorov (habitatov) za vodne in obvodne organizme. Z odvzemi vode je prekinjen 

hidrobiološki kontinuum in uničen del prehrambne verige.  

 

Za izboljšanje hidroloških lastnosti in življenjskih pogojev rečnih habitatov v tej študiji 

predlagamo izvedbo sledečih ukrepov v vodnem ali obvodnem prostoru: posaditev brežin z 

vrbo, zasaditev vrbovih potaknjencev, vgradnja podvodnih jezbic, lokalno zadrževanje vode v 

depresijah, gozdnih robovih, otočkih in nekdanjih meandrih, gradnja ekoloških niš, obnova 

pragov, jezov in drč, obnova poškodovanih delov regulacij,  kinetiranje, vgradnja jezbic, 

umeščanje ribjih zavetišč, gradnja kašt in drugi ukrepi. Orientacijska vrednost predlaganih 

investicij je podana v spodnji preglednici. 
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Preglednica: Orientacijska vrednost predlaganih investicij. 

Ime lokacije oz. investicije 
Orientacijska vrednost 
investicije 

Dele 4480000 

Dovže 3000000 

Homščnica I 60000 

Homščnica I 360000 

Homščnica I 52000 

Homščnica II 112000 

Homščnica III 66000 

Homščnica III 69000 

Homščnica IV 54,000 

Jenina - Podgorje 520,000 

Jenina - Vodriž 5,600,000 

Mislinjski graben 1  217,000 

Mislinjski graben 2 213,500 

Mislinjski graben 3 10,065,000 

Radušnica 1 756,000 

Radušnica 2 29,750 

Selčnica 2,100,000 

Suhadolnica 1 1,144,850 

Suhadolnica 2 577,500 

Suhadolnica 3 66,500 

  29,543,100 

Sp.Dovže-Smonkar  125,250 

Smonkar – Lužnikov mlin 154,700 

Lužnikov mlin – Plačnikov mlin 234,525 

Sp. Brda 257,700 

Golavabuka 315,825 

Turiški  mlin – Tomaška vas 235,850 

Tomaška vas – Šmartno pri Sl. Gradcu 259,488 

Mala vas- Šmartno pri Sl. Gradcu 207,640 

Otiški vrh 116,580 

Vodni park Slovenj Gradec  173,550 

Vodni park Štihovec 309,650 

  2,390,758 

Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin (1 km sturge) 199600 

Jezbice kamnomet z lesenimi oblicami (2 odseka, 15 jezbic) 70200 

Jezbice neporavnan kamnomet (5 kom) 106640 

Ribje zavetišče v kašti na brežini (kranjska stena) z  jezbico v neporavnanem 
kamnometu (4 lokaciji) 108000 

Leseni nizki prag (8 lokacij) 65600 

Strešni leseni prag (4 lokacije) 34800 

Jezovna zgradba z vodno blazino  (3 lokacije) 103620 

  688460 

Skupaj 32,622,318 
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Izhodišča za prenos ugotovitev naloge Strokovne osnove za program razvoja vodnih virov 

porečja reke Mislinje (TC vode, 2014) v občinske prostorske načrte občin (strateški del – 

za OPN) 

 

Problem poplavne varnosti občine v porečju Mislinje obvladujejo celostno tako, da interes za 

varstvo pred škodljivim delovanjem vode povezujejo z interesom za kakovost vodnega okolja in 

na osnovi usklajenih rešitev ustvarjajo pogoje za razvoj novih programov. Občine v porečju 

Mislinje se zavedajo, da so vodotoki skupen in omejen razvojni vir ter da se učinki posegov v 

vodotok prenašajo gor in dolvodno in se zato zavezujejo k trajno dobremu sodelovanju in 

medsebojnemu usklajevanju razvojnih načrtov v porečju. Na ta način občine zagotavljajo pogoje 

za dolgoročno skladen, to je  trajnostni,  razvoj rabe prostora.  

 

Sedanji način obvladovanja poplavne ogroženosti v porečju Mislinje in tudi način izkoriščanja 

energetskega potenciala voda v porečju sta okoljsko problematična in omejeno dobra tudi z 

vidika rabe vodnega in obvodnega prostora. Pred izvedbo kakršnihkoli novih posegov in 

ureditev v vodnem in obvodnem svetu je zato nujno treba izvesti sanacijske ukrepe. Struge in 

brežine so bile v preteklosti za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti urejene na način, ki 

danes ogroža vodne živali in zmanjšuje privlačnost porečja za prostočasno in rekreativno rabo. 

Dodatno razmere poslabšujejo še novi tehnični posegi v strugo in brežine, način vzdrževanja in 

predvsem tudi preveliki odvzemi vode v času nizkega vodostaja oz. sušnih mesecev. Razvoj 

novih vodnih in obvodnih ureditev in dejavnosti lahko stanje še poslabša, če razmere ne bodo 

prej oziroma pravočasno in ustrezno sanirane. Sanacija predstavlja ukrepe za bolj učinkovito in 

okoljsko sprejemljivejše obvladovanje poplavne ogroženosti ter ustvarjanje pogojev za nove 

razvojne projekte in programe vezane na vodni in obvodni prostor in vključuje: 

-zagotovitev več možnosti za razlivanje vode ob visokem vodostaju (suhi in mokri zadrževalniki, 

razširitve struge); 

-spremembe kinete struge, ki bodo zagotovile ekološko sprejemljive minimalne pretoke vode v 

sušnih mesecih;  

-izvedbo ureditev, vgraditev v strugo in brežine, ki bodo zagotovile boljše življenjske pogoje 

(zavetišča, skrivališča) za ribe in druge vodne živali; 

-zagotovitev okoljsko sprejemljivo saditev in vzdrževanje obvodne vegetacije;  

bolj dosledno kontrolo odvzema vode za energetsko izrabo (poostriti nadzor delovanja malih 

hidroelektrarn). 

 

Razmere v porečju lahko izboljšajo tudi integralni sanacijski ukrepi kot so novo predvidene 

zajezitve, potencialna naravna kopališča, ki ob upoštevanju okoljskih in hidroloških kriterijev, 

prispevajo tako k obvladovanju vodnih ujm kot k biološki kakovosti vodnega okolja in 

programski zanimivosti vodnega okolja za človeka (nova programska jedra na Jenini in Mislinji).  
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1. UVOD 

Pričujoča študija je nastala na pobudo občin Mislinja, Slovenj Gradec in Dravograd, ki delujejo na 

porečju reke Mislinje. Njen namen je zagotoviti celostno obravnavo porečja reke Mislinje ter s 

tem omogočiti razpravo o rabi vodnega vira kot skupnega razvojnega vira treh lokalnih 

skupnosti in pripravo usklajenega programa razvoja. Program razvoja vodnih virov reke Mislinje 

bo tako postal skupna medobčinska in sektorsko uravnotežena strokovna podlaga za 

načrtovanje prostorskega razvoja in pripravo oziroma nadgradnjo občinskih prostorskih 

načrtov. Program bo tudi dokument, s katerim se bodo občine vključile v pripravo: 

 

a) regionalnega razvojnega  programa 2012 – 2014; 

b) operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2014-2020; 

c) načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti; 

d) predlogov zaščite komunalne infrastrukture 

in izvajanje; 

d) nacionalnega programa razvoja podeželja; 

e) okoljskega kmetijskega programa ter 

e) programov turističnega razvoja.  

 

Vode in vodni ekosistemi so pomemben okoljski dejavnik in potencial za  gospodarski in 

družbeni razvoj. S širjenjem urbanih površin in njihovim  posodabljanjem se večajo vlaganja v 

sisteme oskrbe s pitno vodo in sisteme zbiranja in čiščenja odpadne vode. Varnost poseljenih 

površin in umeščanje prometne infrastrukture je odvisna od poplavne problematike, kmetijstva 

pa tudi od razpoložljivosti vodnih količin za namakanje ter reguliranja vodnega režima v tleh. 

Energetske potrebe in vključenost lokalnega okolja v širše energetske sisteme se zadovoljuje z 

gradnjo in širjenjem objektov za izrabo vodnih moči za proizvodnjo elektrike. Hkrati turizem in 

rekreacija ob in na  vodah predstavljata vedno bolj pomemben dejavnik  razvoja  in  povezovanja 

lokalnih skupnosti, občin in celotnih regij.  

 

Vode in vodni ekosistemi so naravni vir, ki ga je treba za potrebe rabe hkrati varovati in 

ustrezno urejati. Pri tem ravnamo po načelih trajnosti, usklajenosti, celovitosti in 

enakomernosti.  Zaradi omejitev sektorskega pristopa pri upravljanju s prostorom in okoljem 

predvsem celovitost težko dosegamo, vodni viri in njihovi potenciali pa ostajajo slabo 

izkoriščeni. 
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Reka Mislinja je dolga 36 km, njeno porečje je veliko 238.6 km2. Srednji letni pretok Mislinje je 

2.352 m3/s, srednji najnižji pretok 0.661 m3/s. Na porečju obstaja 18 podeljenih vodnih pravic, 

ki skupaj povratno odvzemajo 8.46 m3/s. 

 

Območje ob rekah je poplavno nevarno območje, kot območje pomembnega vpliva poplav v 

Sloveniji (OPVP) pa je opredeljeno tudi območje Dravograda (50. redna seja vlade, 14.2.2013; 

Opomba: območja so določena kot del izvajanja Poplavne direktive). V naboru protipoplavnih 

ukrepov za obvladovanje poplavne ogroženosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 

(delovna dokumentacija MKO) so že predlagana nekatera  območja pomembnega vpliva poplav, 

kjer se bodo najprej začeli izvajati protipoplavni ukrepi. Območja OVPV so lahko predmet 

(so)financiranja v naslednjih finančni perspektivi, mednje spada tudi OPVP Dravograd. Na vseh  

teh območjih je predvideno tudi izvajanje  ne-gradbenih protipoplavni ukrepov (identifikacija 

razlivnih površin; vzpostavitev novih vodomernih postaj; razvoj hidroloških modelov; 

vzpostavitev novih evidenc; informiranje, ozaveščanje, obveščanje ogroženih subjektov na 

območjih pomembnega vpliva poplav). 

 

Reka Mislinja je v Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (NUV, 

uveljavljen na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega 

morja, Uradni list RS št.: 61/11) opredeljena kot eno vodno telo površinskih voda (koda: 

»SI322VT3«, ime: »VT Mislinja povirje  Slovenj Gradec«). Ocena  stanja je pokazala, da je njeno 

kemijsko stanje dobro z visoko ravnjo zaupanja, enako je dobro ekološko stanje (ARSO, 2009). 

Raven zaupanja ocene ekološkega stanja je nizka. Obremenjujejo jo točkovni in razpršeni viri 

onesnaževanja (poselitve in vnosi hranil), odvzemanje vode za potrebe hidroelektrarn, raba 

obrežnega pasu in ponekod problematične vzdolžne ureditve brežin ter uravnave struge 

(hidromorfološke obremenitve). Ocenjuje se, da na stanje reke točkovno onesnaževanje nima 

vpliva, da je vpliv na stanje voda iz razpršenih  virov hranil majhen, medtem ko je vpliv 

hidromorfoloških obremenitev zmeren. Ocenjuje se tudi, da obstaja nevarnost potencialnih 

razlitij  nevarnih snovi in da obstaja velik vpliv razpršenih obremenitev iz območji poselitev, ki 

nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  

 

Da se zagotovi  dobro kemijsko in ekološko stanje tudi v prihodnosti, NUV za Mislinjo 

opredeljuje vrsto ukrepov. Poleg temeljnih ukrepov urejanja in ekonomskih inštrumentov 

(izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z 

načelom »plača povzročitelj obremenitve«, gospodarna raba vodnih virov, nadomestila za 

zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 

režima), se predvideva tudi izvajanje temeljnih ukrepov za dovoljevanje rabe voda in 

zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ter ukrepov za uvajanje učinkovite rabe vode v 

kmetijstvu in prilagoditev vrste in način kmetovanja, zagotavljanje nadzora nad odvzemi in 

zajezitvami površinskih voda in ukrepov za bogatenje podzemnih voda. Poleg zgoraj naštetih 

temeljnih ukrepov, ki jih izvajajo glede na svoje pristojnosti državne in občinske službe, so 

predvideni tudi dopolnilni ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam in za zmanjševanje 

njihovih posledic.   

   

Glede na  upravljavske dokumente na področju voda in prostora ter glede na druge razvojne 

dokumente bo program razvoja vodnih virov na porečju reke Mislinje upošteval naslednje 

usmeritve cilje:  
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 posegi razvojne in varstvene narave bodo (zaradi sodelovanja občin, celovite prostorske in 

okoljske obravnave porečja in načina dela) usklajeni na celotnem porečju reke zaradi česar 

bodo bolj vsestransko učinkoviti; 

 oblikovan bo medobčinski delovni organ, ki bo lahko zagotovil dolgoročno stabilno 

upravljanje z vodo; 

 v proces priprave razvojnih programov bodo vključeni predstavniki sektorjev, gospodarstva 

in širše zainteresirane javnosti kar bo povečalo možnosti za uspešnost posameznih 

projektov in splošnih razvojnih pričakovanj;  

 vodni viri za oskrbo s pitno bodo količinsko stabilni in kakovostno ustrezni; 

 usmeritve  za energetske in kmetijske dejavnosti bodo upoštevale  naravnogeografske in 

hidrološke pogoje, vodo in vodne ekosisteme obremenjevale v čim manjši možni meri ter 

uveljavljale principe racionalnosti; 

 usmeritve za urbani razvoj bodo z vidika upravljanja z vodo sledile ciljem trajnostnega 

razvoja;  

 turistični, športno rekreativni in prostorski razvoj bo osnovan tudi na vodah; pri tem se bo 

upoštevalo potrebe varstva narave, oživljalo vodne ekosisteme ter ohranjalo dobro 

ekološko in kemijsko stanje voda; 

 uveljavljalo se bo ne-gradbene ukrepe zmanjševanja ogroženosti pred poplavami,    

zmanjševalo okoljske stroške; bogatilo vodne zaloge v tleh ter preprečevalo kmetijske in 

hidrološke suše;  

 v proces oblikovanja programa in odločanja o projektih na vodah, z vodami ali na vodnem in 

obvodnem prostoru bo zgodaj in aktivno vključenih  čim več deležnikov in nosilcev izvajanja 

sektorskih politik ter odločanja;  

 v pripravo nabora projektov bo vključena širša zainteresirana javnost, da se  zagotovi 

potrebna stopnja razumevanja načrtov in sodelovanja javnosti pri samem izvajanju načrtov 

in predvsem tudi sodelovanje splošne javnosti, nevladnih organizacij  in posameznih 

potencialnih poslovnih partnerjev oziroma investitorjev pri izvajanju programov  in 

projektov. 
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2. GEOGRAFSKI IN GEOLOŠKI OPIS POREČJA MISLINJE 

 

 Opis geografskih značilnosti 2.1

Reka Mislinje izvira pod Roglo, jugozahodnim delom Pohorja. Teče v smeri vzhod - zahod in se 

pri Otiškem vrhu izliva v Mežo, ta pa v Dravogradu v reko Dravo. Na jugu meji na porečji rek 

Velunje in Pake (pritok reke Savinje). Administrativno pripada trem občinam, Mislinji, Mestni 

občini Slovenj Gradec in Dravograd. Severna razvodnica poteka po slemenu Pohorja. Gledano iz 

smeri Otiškega vrha proti zahodu se razvodnica od 350 m n.v. preko 1164 m visokega 

Kremžarjevega vrha dvigne na 1524 m n.v. (Mala Kopa) in 1543 m n.v. (Velika Kopa). Od tu se 

vije po višinah nad 1500 metrov  do Črnega vrha (1533 m nv), Lovrenških jezer in Rogle  

(1517 m n.v.). Tu zavije proti jugu na 1455 m visoko Volovico. Vrhovi južne Mislinjske 

razvodnice so skoraj polovico nižji od severnih (do 866 m nv Rdečega vrha). Na zahodni strani 

se razvodnica dvigne na najvišjo točko, to je Uršljo goro (1699 m n.v.) na pogorju Plešivec. 

Geografsko lego in administrativne meje prikazuje Slika 1, porečje z mrežo vodotokov pa Slika 2. 

 

V povirnem delu reka Mislinja zbira vodo v Mislinjskem Pohorju, severno od zgornje Mislinjske 

doline. V svojem srednjem toku teče po zgornji Mislinjski dolini, v tem delu se v njo iz severne 

strani izlivajo potoki iz zahodnega Pohorja, iz juga pa pritoki, ki izvirajo pod Uršljo in Graško 

goro. Največji pritok reke Mislinje je reka Suhadolnica, katera se izlije v Mislijo na 

severozahodnem delu Slovenj Gradca. V svojem spodnjem delu teče reka Mislinja po spodnji 

Mislinjski dolini, kjer razen zahodnega pritoka Selčnice, nima večjih pritokov. V reko Mežo se 

izlije pri Otiškem Vrhu pri Dravogradu (Cokan, 2012). 

 

Celotno porečje Mislinje pripada trem večjim morfološkim enotam: Karavankam, Centralnim 

Alpam in vmesnemu terciarnemu sinklinalnemu svetu, ki je v Slovenjgraški kotlini na široko 

prekrit s prodom. Porečje Mislinje se nahaja v Severovzhodnem delu Slovenije ter obsega 

območje treh občin: Mestne občine Slovenj Gradec, občine Mislinja in občine Dravograd. 

Površina porečja Mislinje meri 283.61 km2.  
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Slika 1: Geografska lega porečja Mislinje v Sloveniji in meje občin. 
Legenda: zelena barva: razvodnice porečij (hidrografske razvodnice); rdeča barva: meje občin; napisi v sivem: imena občin. 

 

 

 

 
Slika 2: Slika porečja Mislinje z mrežo vodotokov, glavnimi naselji in pomembnimi geografskimi enotami. 
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 Prebivalstvo 2.2

 

Največje število ljudi živi v občini Slovenj Gradec (16839), kjer je tudi gostota prebivalstva 

največja (97 prebivalcev/km2) (SURS, 2014)1. Skoraj celotno območje občine leži znotraj porečja 

Mislinje. Izven so le hriboviti, obrobni in manj poseljeni deli občine. V samem naselju Slovenj 

Gradec živi skoraj 8,000 prebivalcev (SURS, 2014). Poleg tega, da je sedež edine koroške mestne 

občine, predstavlja tudi upravno, gospodarsko, bančno, kulturno, zdravstveno in oskrbno 

središče Mislinjske doline. Slovenj Gradec je znotraj uravnane Slovenjgraške kotline lociran v 

sredinskem delu obravnavanega porečja. 

  

V občini Mislinja živi bistveno manjše število prebivalcev (4622)  kot v občini Slovenj Gradec. 

Tudi gostota prebivalcev je manjša (41 prebivalcev/km2) (SURS, 2014). V porečju Mislinje leži le 

severni del občine, medtem ko južni del pripada porečju reke Pake. 

 

V občini Dravograd živi  8910 prebivalcev z gostoto  85 prebivalcev/km2.. V porečju Mislinje živi 

manjši delež prebivalcev občine, saj poselitveno jedro občine leži na  sotočju rek Drave in Meže. 

Prebivalstvo po občinah prikazuje Preglednica 1. 

 

Največje število prebivalcev se nahaja v hidrografskem območju Suhadolnice (7375 prebivalcev) 

(Preglednica 2), največja gostota prebivalcev pa je na odseku Mislinje od sotočja z Dovžanko do 

sotočja z Suhadolnico (218 prebivalcev/ km2). 

 
Preglednica 1: Prebivalstvo po občinah (SURS, 2014). 

Občina Površina [km2] Število prebivalcev 
Slovenj Gradec 174 16839 (97/km2) 
Mislinja 112 4622 (41/km2) 
Dravograd 105 8910 (85/km2) 
Skupaj 391 30371 (78/km2) 

 
Preglednica 2: Prebivalstvo po hidrografskih območjih (SURS, 2014). 

Hidrografsko območje  Površina [km2]  Število prebivalcev 

Mislinja pod Dovžanko 65,1 
 2620 

 (40/km2) 

Odsek Mislinje pod Dovžanko do 

Suhadolnice 
24,4 

 5350 

 (218/km2) 

Suhadolnica 69,1 

 7375 

 5350 

 (107/km2) 

 Skupaj 238,6 
 21666 

 (91/km2) 

 

 

  

                                                             
1 Podatki se navezujejo na stanje 1.1.2014. 
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 Geološki opis 2.3

 
Hudourniški značaj reke Mislinje je močno povezan s prisotnostjo metamorfnih in magmatskih 

kamnin, ki predvsem ob močnih deževjih, povzročajo hiter površinski odtok padavinskih voda. 

 

Ozemlje Mislinje je na območju Uršlje gore sestavljeno iz dobro prepustnih in zakraselih 

masivov, ki jih sestavljajo karbonatne kamnine ter raznih neprepustnih skrilavcev, peščenjakov, 

magmatskih in metamorfnih kamnin. V njih se zbirajo večje količine podzemne vode kraškega 

tipa, ki se drenirajo na kontaktih z manj oziroma neprepustnimi kamninami v številne in tudi 

izdatne izvire Selčnice in Suhadolnice. Vzhodni del porečja je zgrajen iz metamorfnih kamnin, 

večjih izvirov oziroma »rezervoarjev« podzemne vode tu ni. Na območjih debelejših plasti 

preperine se nahajajo izviri majhne izdatnosti. V porečju Mislinje prevladujejo prodi iz 

Centralnih Alp. Najdemo lahko vse Pohorske kamnine, predvsem tonalite, porfirite, filite, v 

zgornjem porečju tudi gnajs (Gams, 1976). 

 

Vzhodno oziroma povirno območje reke Mislinje, je v večini sestavljeno iz diaftorita in 

granodiorita. Pojavljajo se tudi dacit, blestnik, gnajs in skrilavec. V srednjem delu doline je dolina 

prekrita s terciarno peščeno glino, glinastim prodom ter pohorskim prodom, katerega pokrivata 

holocenski prod in pesek. Zahodni del porečja, sestavljajo pritoki, ki izvirajo v vzhodnih 

Karavankah, ta del porečja sestavljajo večinoma apnenci in dolomiti, med katere so vrinjene tudi 

zaplate terciarnega laporja, peščenjaka in konglomerata (Gams, 2007). 

Večji vodonosnik (»rezervoar«) podzemne vode predstavljajo  prepustne kvartarne naplavine na 

območju Slovenj Gradca. Slika 3 prikazuje ključne hidrogeološke enote porečja Mislinje.  

 

 
Slika 3: Hidrogeološke enote porečja Mislinje (VGI, 1991). 
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 Raba tal in kmetijstvo 2.4

 

Veliko večino porečja Mislinje (več kot 65 %) pokrivajo gozdne površine, kar je na nivoju države 

nadpovprečen delež (gozdovi pokrivajo približno 60 % državnega ozemlja). Približno petino 

ozemlja pokrivajo trajni travniki. Ostale kategorije (Preglednica 3) zavzemajo manjše deleže 

površin. Pozidana zemljišča zavzemajo malo manj kot 5 %, njive 3.5 %, drevesa in grmičje 2.1 %, 

ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 1.6 %. Deleže rabe tal prikazujeta Preglednica 3 in Slika 4. 

 
Preglednica 3: Prevladujoča raba tal na območju Mislinje (MKO, 2013). 

RABA_ID Kategorija Area (km2) Area (%) 

2000 Gozd 156.198 65.46 

1300 Trajni travnik 48.705 20.41 

3000 Pozidano in sorodno zemljišče 11.808 4.95 

1100 Njiva 8.464 3.55 

1500 Drevesa in grmičje 5.14 2.15 

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 3.762 1.58 

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1.63 0.68 

1800 Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 0.938 0.39 

1160 Hmeljišče 0.76 0.32 

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0.622 0.26 

7000 Voda 0.397 0.17 

 

Na območju občin Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec je več kot 1300 kmetijskih gospodarstev 

(Preglednica 4), največ (632) v občini Slovenj Gradec, ki tudi zavzema večinski del porečja 

Mislinje in skoraj v celoti leži znotraj njega. V občini Slovenj Gradec je v uporabi več kot 4935 ha 

kmetijskih zemljišč kar predstavlja 28,4 % občine. Število glav velike živine na ha kmetijskih 

zemljišč v uporabi je nad slovenskim povprečjem (0.85 GVŽ/ha) v vseh treh občinah, z 1.17 

GVŽ/ha je najvišje v občini Slovenj Gradec. Trajni travniki in pašniki zavzemajo večino 

kmetijskih površin (v občini Mislinja kar 91 %), medtem ko trajni nasadi zavzemajo manj kot 

4 % kmetijskih površin. 
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Slika 4: Raba tal na območju porečja Mislinje (Vir: MKO, 2013). 

 
Preglednica 4: Kmetijske dejavnosti na območju občine Dravograd, Mislinje in Slovenj Gradca (SURS, 2013). 

 Občina Dravograd Občina Mislinja Občina Slovenj Gradec 

Število kmetijskih 
gospodarstev 387 

319 632 

Kmetijska zemljišča v uporabi 
(ha) 

3007 2110 4935 

Kmetijska zemljišča v uporabi 
(% površine občine) 

28,6 18,8 
28,4 

Število glav velike živine (GVŽ) 3308 2061 5755 

Število glav velike živine/ha 

kmetijskih zemljišč v uporabi 

(Slovenija: 0.85 GVŽ/ha) 

1.10 0.98 1.17 

Delež površine njiv glede na 
kmetijsko zemljišče v uporabi 
(v %) 

21,6 5,6 21,8 

Delež površine trajnih 
travnikov in pašnikov glede na 
kmetijsko zemljišče v uporabi 
(v %) 

75,1 91,0 75,3 

Delež površine trajnih nasadov 
glede na kmetijsko zemljišče v 
uporabi (v %) 

3,3 3,4 2,9 
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3. HIDROGRAFSKE  IN HIDROLOŠKE LASTNOSTI POREČJA MISLINJE  

 

Reka Mislinja je dolga 36.5 km, njeno porečje je veliko 238,6 km2. Glavni pritok Mislinje je 

Suhadolnica, ki se vanjo izliva iz njene leve strani v Slovenj Gradcu. Suhadolnica izvira na južni 

strani Plešivice, kateri najvišji vrh je Uršlja gora. Je 13.2 km dolga reka s 70.6 km2 velikim 

porečjem. Prvi večji desni pritok Mislinje je Dovžanka, ki priteče izza Velike Kope in Črnega vrha. 

Velikost njenega porečja je 17.2 km2. Iz območja Kop priteče tudi drugi večji pritok Mislinje, 

Barbara, ki se v Mislinjo izliva pod Slovenj Gradcem. Njeno porečje je veliko 23.1 km2. Nato 

Mislinja nima večjih pritokov vse do Selčnice, kateri porečje meri 25.3 km2. V Mislinjo se izliva na 

njeni levi strani, priteče pa iz vzhodnega dela Uršlje gore. Pregled hidrografskih lastnosti podaja 

Preglednica 5, hidrografske enote pa prikazuje Slika 5. Hidrografske enote so v merilu 1:35 000 

prikazane na karti 1.  

 

Količinsko stanje rek se redno meri na treh postajah. Na reki Mislinji v Dovžah in Otiškem vrhu, 

ter na Suhadolnici pri Starem vrhu. V preteklosti se je hidrološki monitoring na Mislinji izvajal 

tudi v Mislinji, Šentilju in Slovenj Gradcu. Na Suhadolnici se je izvajal tudi v Podgorju. Lokacije 

merilnih postaj prikazuje Slika 6, podatke lokacij, šifer, imen in obdobje meritev pa podaja 

Preglednica 6.   

 

 Padavine 3.1

 

Meritve padavin, ki so merodajne za določanje padavinskih in odtočnih lastnosti porečja,  se 

izvajajo na štirih lokacijah, ki ležijo na samem porečju (Gradišče, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 

Mislinji in Vernerici pod Uršljo goro) ter na štirih lokacijah izven porečja oziroma na njegovem 

robu (Dravograd, Kotlje, Spodnji Dolič in Rogla). Nadmorske kote padavinskih postaj, povprečja 

izmerjenih letnih padavin, število dni s padavinami in snežno odejo za obdobje 1971-2010 

prikazuje Preglednica 7. Od 1300 do 1325 mm padavin letno pade tako na Uršlji gori kot na 

Pohorju. V dolini Mislinje pade povprečno 1150 mm, v Dravogradu manj kot 1000 mm. V najbolj 

mokrem letu je kar polovica vseh dni v letu imela padavine (1903 mm v letu 1972 na Gradišču). 

V najbolj suhem letu je padlo 761 mm (Šmartno pri Slovenj Gradcu, leto 1971), padavine so se 

pojavile le v 131 dni v letu. Najnižje število dni s padavinami je imelo leto 2003 (118 dni). Mokri 

meseci so vsi od junija do oktobra, najbolj sušna sta januar in februar (Graf 1). Povratne dobe za 

ekstremne višine padavin na postaji Slovenj Gradec prikazuje Preglednica 8. 
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Preglednica 5: Hidrografske lastnosti Mislinje in pritokov (IZVRS, 2001; TC Vode 2014). 

Prispevna površina 

 

Površina 

[km
2
] 

Povprečni 

naklon [%]* 

Dolžina 

vodotoka 

[km]** 

Padec 

vodotoka 

[%]** 

Komisija 9.84 37.83   

Glažuta 10.26 37.91 5.25 10.5 

Črni potok 2.22 42.19 2.43 21.7 

Trnški graben 2.55 36.81 3.03 22.0 

Mislinja pod Trnškim grabnom (1) 27.66 39.23 7.42 7.2 

Desni pritok Mislinje pri Jeseničniku 3.06 39.88   

Mislinja do 1. mosta v Mislinji (2) 36.01 40.41   

Mislinja do 5. mosta v Mislinji (3) 39.87 39.98   

Estrama 1.94 40.69   

Brložnica 2.51 38.39 2.84 10.3 

Mevlja 5.72 35.63 5.78 2.4 

Dovžanka 17.27 42.93 7.25 6.7 

Mislinja pod Dovžanko in Mevljo (4) 71.24 39.19 15.72 3.7 

Mislinja v.p. Dovže 72.3    

Golavabuka 3.54 39.37   

Mislinja nad Suhadolnico  88.1 35.55   

Jenina do Kolarice 6.41 32.07   

Kolarica 6.88 43.65   

Spodnja Jenina 3.28 24.81   

Jenina do Suhadolnice 16.6 35.43 7.3 1.7 

Zgornja Suhadolnica 13.64 46.42   

Suhadolnica od Zgornje Suhadolnice do Jenine 10.76 47.16   

Suhadolnica do Jenine 23.40 46.8 11.4 3.2 

Sredemski potok 1.74 11.39   

Radušnica 8.31 34.95 5.78 2.4 

Homšnica 

8.00 

(7.6**) 5.12 9.8 0.9 

Suhadolnica pod Radušnico do sotočje z 

Mislinjo 11.53 24.1   

Suhadolnica nad Radušnico  53.5 38.75 14.24 2.3 

Suhadolnica do sotočje z Mislinjo 70.55 19.95   

Mislinja pod Suhadolnico 158.65 34.30   

Barbara 23.05 43.88 10.1 5.1 

Mislinja pod Barbaro  181.74 35.51   

Trobeljščica 4.07 43.74   

Lakužnica 4.12 39.17   

Selčnica 25.26 33.47 8.86 2.1 

Mislinja pod Selčnico  226.66 35.39   

Mislinja v.p.Otiški vrh 235.6 25.5   

Mislinja do Meže 238.63 35.37 32.9 1.47 

*račun iz DMR5 (TC Vode); ** povzeto po IzVRS, 2001 
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Preglednica 6: Opis lokacij spremljanja stanja vodnih količin na porečju Mislinje (ARSO, 2014). 

SIF Ime postaje Vodotok STA (km) F (km2) GKX GKY 

KOTA 

«0« ZAC KON 

2340 MISLINJA MISLINJA 28.35 27.62 519120 146590 640 1956 1982 

2350 ŠENTILJ MISLINJA 22.32 42.62 514520 144820  1955 1956 

2360 DOVŽE MISLINJA 19.60 76.50 512250 145420 517 1946 1968 

2370 DOVŽE I MISLINJA 19.19 72.59 511980 145640 517 1970  

2380 

SLOVENJ 

GRADEC MISLINJA 8.35 183.86 506900 153080  1954 1982 

2390 OTIŠKI VRH I MISLINJA 1.68 230.89 503240 158150 345 1973  

2400 OTIŠKI VRH MISLINJA 1.17 233.20 502900 158430 340 1954 1973 

2410 PODGORJE SUHODOLNICA 5.81 43.45 507070 148250  1974 1982 

2418 STARI TRG SUHODOLNICA 2.62 56.66 505600 150440  1968 1988 

2420 STARI TRG I SUHODOLNICA 1.68 59.21 505950 151150 405 1980  

Legenda: SIF: šifra postaje ARSO; STA: stacionaža po ARSO (oddaljenost od vtoka v Mežo); F: 

površina porečja do postaje po ARSO; KOTA »0«: kota »0« vodomera (late); ZAC: začetek meritev; 

KON: konec meritev;  

 
Preglednica 7: Povprečne višine padavin, število dni s padavinami in število dni s snežno odejo (ARSO, 
2014b). 

Ime postaje Nadmors

ka višina 

postaje 

Obdobje 

podatkov 

Količina 

padavin 

[mm] 

Št. dni s 

padavinami 

>0.1mm 

Št. dni s 

snežno 

odejo 

Največja letna 

količina padavin 

Najmanjša 

letna količina 

padavin 

(povprečni 

delež leta s 

padavinami ) 

(delež leta s 

padavinami  v 

najbolj mokrem 

letu) 

(delež leta s 

padavinami  v 

najbolj suhem 

letu) 

ŠMARTNO PRI 

SLOVENJ 

GRADCU 444 

(1971-

2010) 1150 

143 

(39%) 70 

1405 

(49%) 761 (32%) 

MISLINJA 589 

(1971-

2010) 1221 

134 

(37%) 84 

1682 

(48%) 

863 

(30%) 

VERNERICA 

POD URŠLJO 

GORO 1105 

(1997-

2010) 1311 

119 

(33%) 116 

1611 

(39%) 

1080 

(29%) 

SLOVENJ 

GRADEC - 

GRADIŠČE 786 

(1971-

2010) 1303 

144 

(39%) 75 

1903 

(46%) 

1001 

(30%) 

RIBNICA NA 

POHORJU 600 

(1971-

2010) 1325 

133 

(36%) 80 

1822 

(46%) 

1004 

(29%) 

KOTLJE 450 

(1971-

2010) 1149 

145 

(40%) 72 

1468 

(51%) 

822 

(31%) 

DRAVOGRAD 385 

(1992-

2008) 978 

119 

(29%) 44 

1160 

(37%) 

830 

(29%) 

Mislinja 

(metoda 

Thiesson)    1237 137 82 1900 760 
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Slika 5: Hidrografska območja v porečju Mislinje. 

 

  



 

 

20 
 

 

 

 

Slika 6: Merilna mesta vodnih količin in lokacije meritev kakovosti površinskih voda  (ARSO, 2014). 
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Graf 1: Mesečne višine padavin v Slovenj Gradcu (1971-2010). 

 

 
Preglednica 8: Povratne dobe za ekstremne višine padavin na postaji Slovenj Gradec (44 m nv;  podatki 
obdobje:  1970-2008) (ARSO, 2009b). 

trajanje padavin 
[min] 1 leto 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let 

 [mm] 

5 5 8 10 12 14 16 17 19 

10 8 12 16 19 23 26 29 32 

15 9 15 21 24 29 32 36 41 

20 10 17 24 28 34 38 42 48 

30 11 20 28 33 40 45 49 56 

45 3 23 32 38 45 51 56 63 

60  (1 ura) 13 25 34 40 48 54 60 68 

90 16 28 37 44 52 58 64 71 

180 (3 ure) 23 34 43 50 58 63 69 77 

240  (4 ure) 24 38 47 53 61 67 72 80 

300  (5 ur) 25 41 50 56 63 69 74 81 

360 (6 ur) 27 44 52 58 65 71 76 83 

540 34 50 60 67 75 82 88 96 

720  (12 ur) 36 55 67 76 86 94 101 112 

900 39 59 74 84 96 105 114 126 

1080 42 62 78 89 103 113 122 135 

1440  (24 ur) 42 68 86 97 112 123 134 148 
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 Karakteristični merjeni pretoki  3.2

 

Srednji pretok Mislinje na v.p. Dovže (72.3 km2) je  1.9 m3/s kar pomeni specifični pretok 26 

l/km2. Na v.p. Otiški vrh (230 km2) ima Mislinja srednji letni pretok 4.8 m3/s ali 21 l/km2 

specifičnega pretoka. Suhadolnica na v.p. Stari vrh (površina porečja 59.2 km2) ima 1.3 m3/s 

srednjega letnega pretoka ali 22 l/km2. Specifični pretoki Mislinje so cca 15 % večji od 

Suhadolnice. Odtočni koeficient reke Mislinje pri v.p Dovže je 0.67, v.p. Otiški vrh 0.53 in na 

Suhadolnici 0.59. Mokra meseca  sta april in november, suhi so januar in februar ter avgust (Graf 

2).  

 

Največji zabeleženi pretok na Mislinji v Otiškem vrhu do leta 2012 je bil 189 m3/s (1990), kar 

znaša 1.04 m3/s/km2.  Leta 2012 je vrh vala dosegel pretok 230 m3/s  (kar znaša 1.0  m3/s/km2). 

Največje zabeleženi pretok 75.6 m3/s na v.p. Dovže do leta 2012 je nastopil  junija 1956. 

Novembra 1990 je bil velik 68.0 m3/s , medtem ko je leta 2012 dosegel 111 m3/s (kar znaša 1.54 

m3/s/km2). Največji zabeleženi pretok na Suhadolnici v letu 1990 je bil 70.8 m3/s (kar znaša 

1.18 m3/s/km2 ), leta 2012 pa 92.5 m3/s (kar znaša 1.56 m3/s/km2 ). Leta 2012 so bili do sedaj 

največji zabeleženi pretoki na porečju. .   

 

Visokovodne konice Mislinje na v.p. Otiški vrh in v.p Dovže tako lahko dosežejo 56 oziroma 48-

kratno višino srednjega letnega pretoka. Visokovodne konice Suhadolnice presegajo 70-kratno 

višino srednjega letnega pretoka. Visokovodne konice se najpogosteje pojavljajo v jesenskih 

mesecih.  

 

Povprečje najmanjših letnih vrednosti (Qnp) na reki Mislinji na Otiškem vrhu je 1.23 m3/s.  

Mislinja je na tem mestu junija leta 1965 imela le 0.37 m3/s  pretoka, kar je do leta 2003 

najmanjša izmerjena količina. Povprečje najmanjših letnih vrednosti  (Qnp) na reki Mislinji v 

Dovžah je 0.53 m3/s.  Reka na tem mestu lahko tudi presuši.   
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Največje zabeležene pretoke na Mislinji in Suhadolnici prikazuje  

Graf 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2: Srednji mesečni pretoki na Mislinji in Suhadolnici (1971-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 3: Največji zabeleženi pretoki na Mislinji in Suhadolnici (1971-2000). 
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 Verjetne visoke vode  3.3

 

Velikosti konic visokovodnih valov z neko verjetnostjo nastopa prikazuje Preglednica 9. 

Verjetnost nastopa 1% se v hidrološki praksi enači s pretokom »100-letne povratne dobe« 

(0.01=1/100), 10% s pretokom »10-letne povratne dobe« itd.   

 
 
Preglednica 9: Konice visokih voda z izbrano verjetnostjo nastopa glede na različne metode izračuna in 
upoštevane merjene podatke (VGI, 2001; ARSO, 2013; IZVO, 2009). 

Prerez vodotoka F 20%  10% 5%  1%  VIR Metoda  

  5  10  20   100  VIR  

  [Leta  kot  povratna doba]   

 [km
2
] [m

3
/s]   

Mislinja pod Glažuto 19.8 
  

62 100 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja do Črnega potoka 21.4 
  

63 101 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja pod Črnim potokom 23.7 
  

66 107 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja do Trnika 24.8 
  

67 108 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja pod Trnikom 27.5 
  

71 115 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja 38.9 
  

78 125 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja 39.7 
  

78 126 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja do Brložnice 42.8 
  

79 128 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja pod Brložnico 45.3 
  

84 135 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja do Dovžanke 47.9 
  

84 135 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja pod Dovžanko 64.8 
  

101 163 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja do Mevlje 64.8 
  

102 164 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja pod Mevljo 70.5 
  

107 173 VGI, 2001 hidrološki model  

Mislinja v.p. Dovže 72.3 

  
108 174 VGI, 2001 hidrološki model  

39.9 47.8 55.7 74.2 VGI, 2001** Statistična metoda – 
verjetnostna 
porazdelitev (*) 37.3 46.2 54.8 74.4 ARSO, 2013*** 

Mislinja do pr. M-15 89.9 63 86.4 
 

180 IZVO, 2009 hidrološki model  

Mislinja pod Suhadolnico 158.8 87.4 115 
 

230 IZVO, 2009 hidrološki model  

Mislinja pod Barbarskim potokom 181.9 96.5 127 
 

254 IZVO, 2009 hidrološki model  

Mislinja do pr. M-16 196.05 97.7 128.5 
 

257 IZVO, 2009 hidrološki model  

Mislinja pod Selčnico 226.9 107.2 141 
 

282 IZVO,2009 hidrološki model  

Mislinja v.p Otiški Vrh 230.9 

107 141 
 

282 IZVO, 2009 hidrološki model  

107 134 163 241 VGI, 2001** Statistična metoda – 
verjetnostna 
porazdelitev (*) 
 

104 127 151 208 ARSO, 2013*** 

107 141 180 282 DraMurCi 
Metoda najbolj 
neugodnih scenarijev 

Dovžanka do Mislinje 16.9 
  

51 83 VGI, 2001 hidrološki model  

Jenina do Suhadolnice 16.6   
45 70 VGI, 2001 hidrološki model  

26.6 35 
 

70 IZVO,2009 hidrološki model  

Suhadolnica pod Jenino 41   
65 102 VGI, 2001 hidrološki model  

38.8 51 
 

102 IZVO, 2009 hidrološki model  
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45.1 56.3 67.2 92.7 VGI, 2001** 
Statistična metoda – 
verjetnostna 
porazdelitev (*) 

Suhadolnica v.p. Stari trg 59.2 

  74 115 VGI, 2001 hidrološki model  

43.7 57.5  115 IZVO,2009 hidrološki model  

45.4 56.8 67.8 93.3 ARSO, 2013*** 
Statistična metoda – 
verjetnostna 
porazdelitev (*) 

Suhadolnica do Mislinje 70.1   81 126 VGI, 2001 hidrološki model  

Selčnica do Mislinje 25.9   56 91 VGI, 2001 hidrološki model  

**VGI: Mislinja Otiški vrh in Dovže obdobje 1973-1998; Suhadolnica obdobje: 1969-1998; 
* **ARSO: Mislinja Otiški vrh za obdobje 1953-2010; Mislinja Dovže: 1970-2010; Suhadolnica za obdobje 
1969-2010;  

 

 

 Opis vodnega režima in drugih fizično-geografskih lastnosti 3.4

vodotoka 

 

Reko razdelimo glede na tipične padce in vodni režim na tri glavne odseke in dva pod-odseka: 

odsek zgornjega toka, odsek srednjega toka do Slovenj Gradca, odsek srednjega toka v Slovenj 

Gradcu do sotočja s Suhadolnico in odsek spodnjega toka. Odseke prikazuje Slika 7. Kulturno 

geografsko gledano, z vidika rabe vodnega in obvodnega prostora, ustvarja Mislinja vzdolž 

svojega toka tri vrste obvodnih krajin: hribovsko v zgornjem toku, ravninsko v kulturni krajini 

srednjega toka in urbano v mestnem delu srednjega toka in spodnjem toku. Med sabo se 

razlikujejo tako po fizično-geografskih lastnosti vodotoka kot in predvsem po kulturi rabe 

prostora in s tem tudi po načinih urejanja vodotoka.  

 
Vzdolžni profili reke Mislinje, ki prikazuje padce struge je prikazan na karti 2. Karakteristični 

prečni prerezi struge so prikazani na karti 3. Situacije profilov so prikazane na karti 1. Podroben 

opis tehnične urejenosti vodotokov je podan v prilogi 2. 

 
 Zgornji tok 3.4.1

 

Nad naseljem Mislinja ima reka Mislinja gorski značaj in ima lastnosti zgornjega toka. Teče po 

Mislinjskem Grabnu, ima pahljačasto padavinsko območje z številnimi pritoki, ki se napajajo iz 

pohorskih močvirij in vršnih pohorskih grebenov. Zaradi zakasnelega topljenja snega, gozdnih 

površin ter nepropustnih pohorskih kamenin ima Mislinja stabilno vodnatost in je primerna za 

izrabo vodne energije. Po Mislinjskem Grabnu poteka cesta, ob kateri so tudi zaselki.   

 
Povprečni padec Mislinje v zgornjem toku je 6.9 %, dolžina od izvira (na 1445 m n.v.) do mostu 

ceste (600 m n.v) je 12.3 km. V prvih 2.2 km toka doseže padec 13.3 %, v naslednjih 2.8 km 9.6 % 

in nato 4 %. Velikost porečja do naselja Mislinje je  36 km2. Povprečna širina struge na dnu je 6 

m, širina struge na robu brežin je 14 m, globina pa 2 m. 

 

Prevladujeta dva ureditvena profila struge. Pri premostitvah in ob objektih ima struga širok 

enoličen trapezni profil. Brežine so zavarovana z kamnom lomljencem. Višine zavarovanja niso 
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enotne. Stabilnost dna ohranjajo pragovi in sestav prodne podlage. Pragovi so različnih višin, 

nekateri tudi poškodovani. Enako so poškodovana tudi nekatera podslapja, tudi zato ker niso 

imela ustreznih hidrotehničnih parametrov.  

 

Zaradi malih hidroelektrarn za izrabo vodne moči reke Mislinje, ki so locirane vzdolž celega 

zgornjega toka Mislinje, je več delov struge reguliranih. Brežine so zavarovane, dno togo urejeno. 

Struga je na daljših odsekih zaradi prevelikih odjemov vode pri malih hidroelektrarnah slabo 

vodnata oziroma manj vodnata kot bi bila v naravnih razmerah. V času majhnih pretokov in na 

širših odsekih je tako omočen le majhen del dna struge. Ponekod je struga občasno tudi povsem 

suha. Razvoj višjih vodnih organizmov (rib na primer) je na takih odsekih skoraj onemogočen.  

 

Tudi pretočni profili izven omenjenih zavarovanj niso povsem naravnega videza. Tu in tam so 

opazni kamnometi, ki varujejo brežine pred erozijo ter stabilizirajo strugo zaradi varovanja 

ceste. Na rečnemu dnu je opaziti več prodnih nanosov. Struga ima dinamično ravnovesen padec 

in  preveliko zmanjšanje prodonosnosti bi  vodilo v destabilizacijo struge. Kljub temu pa bi se s 

kontroliranjem prodonosnosti lahko mestoma doseglo lokalne poglobitve struge. Poglobitve bi 

se ustvarile same zaradi lokalnih hidrodinamičnih razmer in manjšega dotoka plavin. Lokalne 

poglobitve bi pomenile boljše ekološke razmere za vodne živali .   

 
 Srednji tok  3.4.2

Srednji tok reke Mislinje je dolg 14.7 km in poteka od naselja Mislinja do sotočja s Suhadolnico v 

Slovenj Gradcu. Povprečni padec je 1.35 %, struga  pa se z nadmorske višine 600 na tem odseku 

spusti do 400 m n.v. Dolžina reke Mislinje od izvira do sotočja s Suhadolnico je 27 km, velikost 

porečja pa 88  km2.  Srednji tok ločimo na dva dela, to je srednji tok do mesta Slovenj Gradec 

(12.7 km, med 600 in 420 m n.v., padec dna struge 1.41%) in srednji tok skozi Slovenj Gradec 

(dolžina 2 km, višinske kote dna med 420 in 400 m n.v., padec 1.08% ).  

 

Povprečna globina struge je 3 m, povprečna širina na dnu je 10 m,  povprečna širina struge na 

robu brežin pa 17 m. 

 

Struga srednjega toka Mislinja do Slovenj Gradca je sicer regulirana, vendar ima tok razen na 

nekaterih večjih ureditvah in hidravličnih korekcijah v naseljih, sotočjih ali  premostitvah 

(zožitve, poglobitve, utrditve struge, premaknitve), naravne lastnosti. Geometrijo struge, to je 

pretočni profil, njegovo obliko ter lokacije stabilizacijskih pragov v dnu so določili po poplavah l. 

1956, ko so začeli izvajati sanacijske ukrepe. Struga se je v določenih ciklusih redno čistila, kar se 

vidi po poraščenemu izkopnem materialu, odloženem na vrhu brežine. Izrazitih naplavnih 

vršajev ni videti, ker so odstranjeni, ali pa so bili odplaknjeni zaradi hidravličnih korekcij struge. 

 

Tudi na tem odseku so zgrajene male hidroelektrarne (sedaj delujejo tri). Vsi odjemi na njih 

povzročajo osiromašenje vodnatosti. V času nizkih voda je hidrobiološki kontinuum lahko 

prekinjen zaradi preširokega dna in zato, ker struga nima nizko-vodne kinete (žleba).  

 

Struga teče v blagih zavojih in je skoraj neprekinjeno obrasla s pretežno hidrofilno grmovno in 

drevesno vegetacijo, mestoma tudi s skupinami dreves in majhnimi gozdiči. Strugo obkrožajo 

izven naselij gojeni travniki. Mislinja tako na tem odseku soustvarja značilno krajinsko sliko 

tradicionalne obvodne kulturne krajine, katere identiteto ključno zaokroža pogled na južno 
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pobočje Pohorja. Odsek je kot tak izrazito privlačen za razvoj prostočasnih dejavnosti kot so 

sprehodi in rekreacija ob vodi. Največji problem za razvoj dejavnosti sta nizka vodnatost struge 

v obdobjih brez dežja in premalo strukturno pestra in razgibana struga za dobre življenjske 

pogoje vodnih rastlin in živali. Oboje trenutno pomembno zmanjšuje  potencial za razvoj rabe in 

dejavnosti v vodnem prostoru.   

 
Odsek Mislinje skozi Slovenj Gradec tudi sodi v srednji ravninski tok, ki pa ima  urbani značaj. 

Pretočni profil reke je zato v primerjavi z ostalim odsekom večji, ureditve brežin se  pogosto in 

tudi nesmotrno menjajo, kar prispeva k  videzu neurejenosti. Krila mostov, reko avtomobilske 

ceste prečkajo v naselju osemkrat,  se oblikovno ne povezujejo z brežinami in so tudi hidravlično 

neprimerna. Struga Mislinje pod mostovi ni stabilna. Na brežinah rastejo  invazivne rastline in 

drevnina, ki ne sodi v vodni prostor. V strugi so mestoma tudi odpadki, kar je značilno za urbane 

dele strug in prispeva k vtisu, da je zanemarjena cela struga. K takemu  vtisu prispevajo  tudi 

sedimenti blata, ki jih je odložila visoka voda. Struga Mislinje je dostopna le pri trgovsko 

športnem centru na  vhodu v mesto. V nadaljevanju je na več mestih  nedostopna, tudi zagrajena 

in  z vidika prostočasne rabe neprivlačna. Hojo ob vodi preprečujejo  ograje in druge prepreke. 

Ureditev Mislinje v mestu kaže na specifično odvračanje mesta (grajenega tkiva in mestnega 

življenja – prostočasnih dejavnosti) od reke v preteklosti, ko so se ob reko iz različnih razlogov 

umestile manj privlačne mestne dejavnosti. Danes so zato prisotni številni znaki zanemarjenosti, 

prisvajanja obvodnega prostora in siromašnosti, tudi degradiranosti, obvodnega prostora. 

Trenutno stanje urejenosti Mislinje v Slovenj Gradec je zaradi značaja ureditev, kakovosti 

opreme, vzdrževanosti ter posledično tudi zaradi občutka varnosti, omejeno privlačno za 

prostočasno rabo.  Razmere v vodnem in obvodnem prostoru hkrati kažejo, da predstavlja prav 

območje ob Mislinji zelo zanimiv, še sorazmerno neodkrit razvojni potencial Slovenj Gradca in 

priložnost zato, da mesto utrdi svojo vodno identiteto, nenazadnje leži na sotočju dveh 

vodotokov. Ob tem je vredno izpostaviti, da je to identiteto smiselno razviti iz identitete vsakega 

od vodotokov (upoštevati celoten potek Suhadolnice in Mislinje, značaj in ureditve vzdolž njega) 

in iz ureditev in potencialov prostora ob posameznem vodotoku v naselju. Le tak način 

razmišljanja in načrtovanja lahko zagotovi nujno fizično, ekološko, programsko in ekonomsko 

uravnoteženje narave in vsebine novih ureditev, njihovo skladnost in zveznost vzdolž celotnega 

toka obeh rek ter tako utemelji dolgoročno racionalnost izvedbe posameznih posegov oz. 

optimizira izkoriščanje razvojnega potenciala obvodnega prostora za kakovost bivanja v mestu 

in za razvoj prostočasnih in turističnih dejavnosti.  

 
 Spodnji tok 3.4.3

 

Spodnji tok reke Mislinje poteka med Slovenj Gradcem (pod sotočjem s Suhadolnico) in sotočjem 

z Mežo. Na tem delu je podoba reke precej spremenjena. Če ima nad Slovenj Gradcem še 

pretežno naravni zgled, dobi že v Slovenj Gradcu  podobo »ukročenega vodotoka«. Na njene 

nekdaj redno poplavljene obvodne površine se je v preteklosti  razširilo mesto. Na območju 

sotočja s Suhadolnico, predvsem pa pod njim so bili zgrajeni objekti in urejene funkcionalne 

površine trgovsko poslovnih in proizvodnih dejavnosti. Centralnih mestnih dejavnosti tu 

praktično ni kar kaže na to, da se je mesto od vode, ki ga je s poplavami potencialno ogrožala, 

tekom razvoja v resnici umikalo. Vse do sotočja z Mežo je reka,  mestoma čisto do same struge 

obzidana z objekti, kot so male tovarne, delavnice, skladišča in drugi gospodarski objekti in ob 
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teh objektih prehod ob strugi večinoma ni možen. Številni od teh objektov služijo dejavnostim, ki 

so  potencialni onesnaževalci vode.  

 

Povprečna globina struge je med 4  m, povprečna širina struge na dnu je 13 m, povprečna širina 

struge na zunanjem robu brežin pa 25 m.  

 

Struga ima na tem odseku obliko trapeza, ki ima zaradi večje širine in globine  precej večji 

pretočni profil. Po poplavah leta 2012 je bil profil sčiščen in poglobljen (posek dreves, 

odstranitev usedlin), brežine so bile zavarovane, utrjene z lomljencem (kamnom večjih 

dimenzij). Taka tehnologija izvajanja utrditev z lomljencem se je v Sloveniji  razvila v zadnjih 

desetletjih na manjših vodotokih alpskega prostora in prihaja k nam po zgledu avstrijske prakse 

(iz zunanjega roba struge stroj s hrbtom zajemalke na konzoli potiska oziroma udarja kamen v 

brežino ter ga poravnava v enotno gladko površino; fuge se zadelajo z zemljo in zravnajo z 

lomljenim kamnom – lomljencem). Nad takim zavarovanjem  je posajenih nekaj dreves, katerih 

namen je, da nekoliko omilijo »trd, tehnični izgled« brežine. Tako posajena drevesa nimajo večje 

ekološke funkcije z vidika vodnega in obvodnega življenja. Prispevajo zgolj k  osenčenju 

vodotoka in s tem k nižjim temperaturam vode.  

 

Struga Mislinje se v spodnjem toku mestoma približa vznožju hribovja. Na nekaterih mestih, kot 

je na primer obrtna cona Pameče, se v dnu struge pojavljajo rebra matične kamnine, ki imajo 

pomembno ekološke in hidromorfološke funkcije. Enako funkcijo ima tudi obvodna vegetacija ob 

Mislinji vse do obrtne cone Otiški vrh ter mestoma nekdanji ostanki mrtvic ali struge, ki se kot 

manjše depresije pojavljajo v kmetijskem (predvsem travniškem) obvodnem prostoru vzdolž 

cele struge. Na tem območju ni večjih vodnih objektov, saj ima reka relativno dovolj prostora za 

svoj normalen tok.  

 

Povprečni padec struge Mislinje od sotočja s Suhadolnico do sotočja  z Mežo je 0.18 %, dolžina 

spodnjega toka je 9.4 km, struga pa se iz 400 m n.v. spusti do 333 m n.v..  
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Slika 7: Hidromorfološki odseki Mislinje, dolžina struge in povprečni padec.  
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  Poplave  3.5

 

 
Na porečju Mislinje so se večje poplave dogodile leta 1924, 1926, 1953, 1956, 1961, 1966, 1973, 

1974, 1990, 2007, 2009, 2010 in 2012. Že leta 1976 je Ivan Gams (Geografski vestnik XV) 

zapisal, da poplave povzročajo vidno škodo tam, kjer so zgradbe, tudi ob gorskih pritokih 

Mislinje, zlasti po hudih nalivih. Dne 21. junija 1961 je recimo v Razborju padlo manj kot v eni 

uri 65 mm padavin. Največji mislinjski pritok Suhadolnica je narasel za 3.5 m ter povzročil pravo 

razdejanje (po Šifrer, 1962). Leta 1974 je hudourniška voda v Mislinjskem grabnu odnesla  

mostove in povzročila razdejanje ceste.  Leta 1990 so pretoki presegli 50 letno povratno dobo, 

podobno je bilo leta 2012.   

 

Po dolgotrajni suši v  zimi in pomladi leta  2012 so vzhodni del Alp že septembra  zajele  obilne 

padavine.  Druge večje padavine konec  oktobra pa so 4. in 5. Novembra 2012 povzročile večje 

poplave reke Drave v Avstriji  ter Sloveniji ter poplave rek Meže, Mislinje, Savinje v zgornjem 

toku, Soče, Save Bohinjke ter  Save Dolinke.  Graf … prikazuje poplavne pretoke na reki Meži, 

Mislinji in Radoljni (desni pritok Drave iz Pohorja). Na reki Meži je leta 2012 je konica vala 

dosegla pretok 369 m3/s, ker je enako konici vala 1990. Na reki Mislinji je bil v Otiškem vrhu 

5.11.2012 dosežen pretok 230 m3/s, ker je cca 30 m3/s  več kot leta 1990 (Slika 8).    

 
Slika 8: Vrednosti rekordno izmerjenih pretočnih konic (ARSO, 2014). 

 
 

Škoda, ki so jo poplave povzročile 4. in 5. novembra 2012 v Sloveniji, je največja popisana škoda 

zaradi poplav po letu 1990.  Na porečju Mislinje so poplavljale predvsem reka Mislinja (Slika 9), 

Suhadolnica (Slika 10), Jenina, Selčnica, Homšnica in Mevlja.  
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Po popisu škode  v aplikaciji Ministrstva za obrambo, AJDA, so poplave leta 2012 v občini  

Dravograd povzročile  za cca 2.5 mio € škode, v  Slovenj Gradcu   7.9 mio €, v občini Mislinja pa  

4.8 mio €. Popisane škode na vodni  infrastrukturi je bilo 3.1 mio € v občini Slovenj Gradec, 1.5 

mio € v občini Dravograd ter 3.6 mio € v občini Mislinja. Skupna popisana škoda na vodni 

infrastrukturi je v občinah tako presegla 8 mio €. 

 

V poplavah 2007, 2009 in 2010 je bilo skupaj na vodni infrastrukturi v občini Slovenj Gradec 

popisano 0.26 mio € škode, v občini Dravograd pa 1.9 mio € škode. Skupna škoda na vodni 

infrastrukturi med leti 2007 in 2012 je bila 10.36 mio €.  

 

 
Slika 9: Poplave na reki Mislinji leta 2012. 

 

  

Slika 10: Poplave na reki Suhadolnici leta 2012. 
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4. BIOLOŠKI OPIS VODOTOKOV S POMOČJO OPISA STANJA RIB IN 

RAKOV 

 Ribe in raki  v porečju Mislinje  in njihove ekološke lastnosti  4.1

 

V povodju Mislinje živi 15 vrst rib (RGN RD Koroška ribiška družina), ena vrsta piškurja in rak 

koščak. Dve vrsti (amerikanka in potočna zlatovčica) sta tujerodni, ostale  so domorodne. V se 

navedene vrste živijo v reki Mislinji. V pritokih je raznolikost vrst manjša. Naseljujejo jih 

pretežno potočne postrvi, babice in kaplji, v številnih so raki koščaki. Domnevamo, da živi ali 

zahaja vanje amerikanka in se v njih tudi drsti. Domorodne vrste rib, piškurja in raka koščaka so 

zavarovane2. Seznam drstišč prikazuje Preglednica 10. 

 
Preglednica 10: Seznam drstišč salmonidnih in ciprinidnih vrst rib v posameznih revirjih Mislinje, Jenine, 
Radušnice in Suhadolnice (RD Koroška ribiška družina – RGN splošni del). 

IME REVIRJA VRSTA RIBE POVRŠINA 

DRSTIŠČA (M
2
) 

ČAS DRSTI (MESEC) 

Suhadolnica 1 potočna postrv, lipan 150 april, november, december 

Radušnica                                                                                                             potočna postrv 120 november, december 

Jenina  potočna postrv 120 november, december  

 piškur  marec, april  

Mislinja 1-2   potočna postrv 400 november, december 

Mislinja 1-2 potočna postrv 150 november, december 

Mislinja 1-2 potočna postrv 80 november, december 

Mislinja 3 potočna postrv, lipan 400 april, november, december 

Mislinja  4 podust, platnica, klen, 

mrena, potočna postrv 

2000 april, maj, november,  

  

Legenda: Mislinja 1-2: izvir - most Šmartno;   Mislinja 3: most Šmartno - most Bukovska vas;   

Mislinja 4: most Bukovska vas - izliv v Mežo; Jenina: izliv Kolarice - izliv v Suhadolnico; 

Suhodolnica1: izvir - most Stari trg. 

  

                                                             
2 Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004 in 109/2004, 

84/2005, 1152007, 32/2008-Odl. US, 96/2008, 36/2009), Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002) in Pravilnik o 

ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007). 
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Slika 11: Registrirana drstišča  v obravnavanih vodotokih  v porečju Mislinje (vir:RGN RD Koroška ribiška 
družina). 
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 Ekološka klasifikacija rib. 4.1.1

 
Po ekološki klasifikaciji lahko ribe uvrstimo v različne ekološke skupine glede na habitat v 

katerem živijo, tip prehranjevanja, substrata potrebnega za odlaganje iker (razmnoževanje), 

trofičnega nivoja, tipa migracije itd. (Preglednica 11).  

 
Preglednica 11: Ekološka klasifikacija rib (Dussling in sod., 2004). 

Habitat reofilen hitro tekoče s kisikom bogate in čiste vode  

Razmnoževanje litofilen odlaganje iker samo na mineralni podlagi/ kamni, prodniki 

 speleofilen odlaganje iker pod kamenje 

PREHRANJEVANJE bentos;  prehranjevanje z bentoškimi nevretenčarji  

 detritivor več kot 75 % hrane predstavljajo organizmi rečnega dna 
 ribe hrani se z ribami 
 perifiton hrani se s perifitonom in algami 

Selitev potamodromna  seli se na krajše ali daljše razdalje znotraj rečnega sistema 
na drstišča in na pasišča 

Občutljivost na 
spremembe okolja 

neobčutljiva  brez večjih negativnih posledic prenaša spremembe v 
okolju 

 občutljiva slabo prenaša spremembe v okolju 

 

Preglednica 12 podaja ekološke in biološke potrebe posameznih vrst rib v slovenjegraškem 

ribiškem okolišu in pogoje za njihovo preživetje. Med vrstami, ki so bile registrirane na 

obravnavanem predelu, je večina reofilnih, to pomeni, da za življenje potrebujejo hitro tekoče, s 

kisikom bogate vode. Večina med njimi je litofilnih drstnic; za drst potrebujejo kamnito do 

prodnato podlago. Ena vrsta kapelj je speleofilna drstnica; ikre odlaga pod kamenje.  Med 

popisanimi domorodnimi ribami so vse razen mrene občutljive na spremembe v okolju 

(degradacija kakovosti vode, degradacija habitata, spremembe temperaturnega režima), 

neobčutljive pa spremembe v okolju prenašajo brez večjih problemov. 

 

Vse v porečju Mislinje živeče vrste se v teh vodah tudi drstijo, vključno s tujerodnima 

amerikanko in potočno zlatovčico. Vse razen kaplja so litofilne drstnice,  za drst potrebujejo 

peščeno, mivkasto ali prodnato podlago in vse se selijo na krajše ali daljše razdalje po vodotoku 

gor ali dolvodno na drstišča ali pasišča, odvisno od letnega časa. V vodotokih so to plitvine z 

močnejšim pretokom in kamnito – peščeno, mivkasto ali prodnato podlago. 

Kot smo že omenili se v varstvenih vodah drstijo potočne postrvi, kaplji, piškurji in v nekaterih 

brez dvoma tudi tujerodni vrsti. V ribolovnih pa se drstijo vse navedene vrste, postrvje bolj ali 

manj po celem toku, krapovske kot so podust, klen mrena in druge pa na bolj ali manj stalnih 

mestih z ugodnimi hidrološkimi pogoji. 
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Preglednica 12: Razvrstitev domorodnih vrst rib slovenjegraškega ribiškega okoliša  glede na njihove 
hidrološke in razmnoževalne potrebe ter na čin prehranjevanja. 

Ribe Drst   

 

Prehranjevanje 

 

Selitev 

   

Hidrologija 

 

Občutljivost 

 Potočna postrv Salmo t. m. fario  litofilna bentos; ribe potamodromn reofilna občutljiva 

Sulec Hucho hucho  litofilna bentos; ribe 

 

potamodromn

a 

reofilna občutljiva 

Lipan Thymallus thymallus  

 

 

 

litofilna 

 

bentos 

 

 

 

 

potamodromn reofilna občutljiva 

Klenič Leuciscus leuciscus  litofilna bentos potamodromn reofilna občutljiva 

Klen Squalius cephalus  litofilna bentos potamodromn

a 

reofilna občutljiva 

Pisanec Phoxinus phoxinus  litofilna bentos se ne seli reofilna občutljiva 

Podust Chondrostoma nasus  litofilna bentos potamodromn

a 

reofilna občutljiva 

Mrena Barbus barbus  litofilna bentos potamodromn reofilna neobčutljiv 

Menek Lota lota  litofilna bentos; ribe potamodromn reofilna občutljiva 

Pohra Barbus balcanicus  litofilna bentos potamodromn

a 

reofilna občutljiva 

Blistavec Telestes souffia  litofilna bentos se ne seli reofilna občutljiva 

Babica Barbatulla barbatulla     litofilna bentos, perifiton se ne seli reofilna občutljiva 

Bapelj Cottus gobio  

 

 

 

 

 

speleofiln

a 

 

 

bentos 

 

 

 

 

 

 

se ne seli reofilna občutljiva 

 Donavski piškur Eudontomyzon 

vladykovi 

  

litofilna 
detritus 

 

se ne seli reofilna občutljiva 

 

 
Preglednica 13: Ekološke potrebe rib porečja Mislinje, potencialni vzroki ogroženosti in usmeritve za 
varovanje. 

RIBE EKOLOŠKE 

ZNAČILNOSTI/ZAHTEVE 

VZROKI 

OGROŽENOSTI 

USMERITVE - možni varstveni ukrepi: 

Potočna postrv 

Salmo trutta m. 

fario 

Je reofilna vrsta, ki lovi svoj 

plen v močnem toku. 

zadržuje se v toku in med 

koreninami ob brežinah; 

mladi osebki se zadržujejo na 

brzicah in na plitvinah ; 

litofilna drstnica; 

mladice se hranijo z vodnimi 

nevretenčarji (insektivor); 

hranijo se z mladicami drugih 

ribjih vrst in manjšimi ribjimi 

vrstami (ihtiofag);  

kemijsko 

onesnaženje;  

genetska polucja;  

rehulacije (izguba 

habitatov) 

 

 

 

-ohraniti kvalitetne vode, 

-revitalizirat uničene habitate,  

-ustrezno izvajati regulacijske posege, 

povečati število rezervatov  ki bi 

omogočili ohranitev vrste,  

-redni monitoring, 

-pripraviti program reintrodukcije 

genetsko čistih potočnih postrvi in 

eliminacije gensko neustreznih 

ribogojniških linij;  

Sulec 

 Hucho hucho  

Zadržuje se v toku in med 

koreninami ob brežinah; 

mladi osebki živijo nekaj časa 

v manjših potokih in se z 

rastjo selijo v velike vodotoke; 

seli se od oktobra do sredine 

februarja v času drsti, 

litofilna drstnica: samica z 

repno plavutjo izkoplje 

jamico, kamor odloži ikre,  

odrasli sulci ihtiofagi plenilci,  

 mladice se hranijo z vodnimi, 

izolacija in 

fragmentacija 

habitata,;  

kemijsko 

onesnaženje 

rekreacijski pritisk 

in nemir; 

pomanjkanje hrane 

za mladice  (podust 

-ohraniti kvalitetne vode,  

-ustrezno izvajati regulacijske posege, 

-urediti rekreacijske dejavnosti na 

vodotokih, 

-povečati število rezervatov  ki bi 

omogočili ohranitev vrste,  

-redni monitoring, 

-pripraviti program reintrodukcije  

-umetna vzreja, 

-lovopust 
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nevretenčarji (insektivor), 

je reofilna vrsta, ki lovi svoj 

plen v močnem toku. 

 Lipan  

Thymalus 

thymallus  

Je reofilna vrsta, ki se zadržuje 

v toku in med koreninami ob 

brežinah; 

mladi osebki se zadržujejo na 

brzicah in na plitvinah ; 

litofilna drstnica; hranijo se z 

vodnimi nevretenčarji 

(insektivor); 

kemijsko 

onesnaženje, 

genetska polucja, 

rehulacije (izguba 

habitatov)  

-ohraniti kvalitetne vode, 

-revitalizirat uničene habitate,  

-ustrezno izvajati regulacijske posege, 

-povečati število rezervatov  ki bi 

omogočili ohranitev vrste,  

-redni monitoring. 

Klenič 

Leuciscus 

leuciscus 

Živi v velikih jatah; 

naseljuje hitro tekoče 

vodotoke;  

litofilna drstnica; 

hrani se z ličinkami žuželk, 

polži, rakci in drugimi talnimi 

živalmi (plenilec). 

ogrožajo ga 

regulacije in 

onesnaženost  

-ohraniti kvalitetne vode, 

-nadzor uporabe umetnih gnojil in 

pesticidov na kmetijskih površinah, 

-urediti posege v vodotoke, 

-ohranjati drevesno zarast  na 

brežinah, 

-redni monitoring. 

Klen 

Squalius 

cephalus  

Živi v velikih jatah; 

naseljuje hitro tekoče 

vodotoke;  

litofilna drstnica;  

hrani se z ličinkami žuželk, 

polži, rakci in drugimi talnimi 

živalmi (plenilec).  

ogrožajo ga 

regulacije in 

onesnaženost.  

-ohraniti kvalitetne vode, 

-nadzor uporabe umetnih gnojil in 

pesticidov urediti posege v vodotoke  

-odvzemanje gramoza, 

-redni monitoring. 

Pisanec 

Phoxinus 

phoxinus 

Naseljuje vode  do nadmorske 

višine 2000 m in  jezera s 

kamnitim dnom in nizkimi 

temperaturami; 

zadržuje se v jatah  na 

plitvinah; 

litofilna drstnica   

hrani se z ličinkami žuželk, 

polži, rakci in drugimi talnimi 

živalmi. 

onesnaževanje 

voda; 

hidroregulacije.  

-eliminacija onesnaženja, 

-ohranjanje habitatov med 

regulacijskimi posegi. 

 

Podust 

Chondrostoma 

nasus 

Naseljuje hitro tekoče 

vodotoke;  

živi v velikih jatah; 

litofilna drstnica;   

herbivor – hrani se s 

perifitonom, ki ga s 

hrustančastimi ustnicami 

strga s poraslega kamenja na 

dnu vodotokov; 

ogrožajo jo 

regulacije in 

onesnaženost 

ogrožena zaradi 

prekinjenih 

migracijskih poti 

zaradi izgradnje 

jezov in akumulacij 

za HE;  

-ohraniti kvalitetne vode, 

-urediti posege v vodotoke – 

odvzemanje gramoza, gradnja ribjih 

prehodov prek pregrad in visokih 

pragov,  

-redni monitoring 
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Mrena 

Barbus barbus 

Naseljuje počasi in hitro 

tekoče vodotoke z veliko 

vsebnostjo kisika.  

litofilna drstnica;   

živi v jatah, pri dnu 

vodotokov; 

insektivor - hrani se z 

ličinkami obvodnih žuželk. 

ogrožajo jo 

regulacije in 

onesnaženost. 

-ohraniti kvalitetne vode, 

-urediti posege v vodotoke, 

-odvzemanje gramoza, 

-kopanje depresij v rečnih strugah, 

-redni monitoring. 

Potočna mrena 

Barbus 

balcanicus  

 

Naseljuje hitro tekoče potoke 

s hudourniškim značajem in  z 

veliko vsebnostjo kisika; 

litofilna drstnica; 

živi v jatah, pri dnu 

vodotokovi; 

insektivor - hrani se z 

ličinkami obvodnih žuželk, 

večjimi rakci, maloščetinci;  

ogrožajo jo 

regulacije in 

onesnaženost. 

-ohraniti kvalitetne vode, 

-nadzor nad izvajanjem rečnih 

regulacij in ohranjanje ustreznega 

pretoka, 

-osnovanje rezervatov,ki bi omogočili 

ohranitev vrste,  

-redni monitoring. 

Blistavec 

Ttelestes 

souffia  

Živi v jatah v čistih tekočih 

vodah s prodnatim dnom ob 

bregu in v toku vodotoka; 

litofilna drstnica -  v času drsti 

se seli v rečne rokave; 

hrani se z ličinkami vodnih 

žuželk (insektivor). 

vrsta je ogrožena, 

natančni vzroki niso 

znani. 

-ohranitev kvalitete vode, 

-nadzor nad izvajanjem rečnih 

regulacij in ohranjanje ustreznega 

pretoka, 

-ohranjanje drstišč 

Kapelj, Glavač  

Ccottus gobio 

 

Živi v vodotokh do nadmorske 

višine 2000 m z nizkimi 

temperaturami; 

zadržuje se med kamenjem in 

pod njimi na plitvinah; 

speleofilna drstnica;  

ikre prileplja na kamenje; 

hrani se s talnimi živalmi 

(plenilec). 

onesnaževanje 

voda;  

hidroregulacije.  

-eliminacija onesnaženja. 

Babica 

Barbatula 

barbatula 

Naseljuje  drobno peščene 

zarastlinjene predele večjih in 

manjših vodotokov;  

litofilna  drstnica; 

drstišča so v čistih, 

sorazmerno hitro tekočih 

vodah s peščenim dnom,  

samica odlaga ikre v peščeno 

dno;  

hrani se z algami in organskim 

drobirjem(herbivor, 

detritofag). 

onesnaževanje 

voda; 

hidroregulacije. 

 

-ohranjanje habitatov. 
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Donavski piškur 

Eeudontomyzon 

vladykovi 

Naseljuje  zamuljene predele 

večjih in manjših vodotokov;  

litofilna  drstnica; 

drstišča so v čistih, hitro 

tekočih vodah s peščenim 

dnom; 

samica odlaga ikre v jamice, ki 

jih izkoplje samec;  

po drsti odrasle žival poginejo; 

hranijo se z algami in 

organskim drobirjem, 

(herbivor, detritofag). 

hidromelioracije in 

onesnaženost 

vodotokov; 

zaradi regulacij se 

spremeni rečni 

režim in struktura 

ter zrnatost tal;. 

-ohranjanje habitatov, 

-ohranjanje zamuljenih predelov 

rečnega dna, 

-ureditev odvzemanja gramoza in 

sekanja obrežne vegetacije;. 
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 Posegi v vodotoke in vplivi na vodne organizme (ribe, raki, piškurji) 4.1.2

 
Posledica človekove težnje po prilagajanju vodnih teles svojim potrebam je stalno fizično 

poseganje v njihovo strukturo, zgradbo, funkcijo in hidrologijo. Zaradi spreminjanja habitatov se 

posledično spreminjajo pogoji za življenje vodnih organizmov.   

 

Regulacije vodotokov pomenijo dokončno spremembo vodnega prostora na obravnavanem  

območju.  Zaradi posegov se spremenijo  prostori za življenje in preživetje za vse vodne 

organizme, posledice pa so praviloma negativne. Pri ribah se posledice zaradi posegov pojavijo 

takoj po posegu  ali z večletno zakasnitvijo.  

 

Ena najbolj dramatičnih posledic, ki se pokaže že takoj po regulaciji vodotoka, je izguba 

raznolikosti življenjskih prostorov in možnost preseljevanja med različnimi habitati.  Ob posegih 

v vodni prostor so nekatere ribe prizadete neposredno zaradi spremembe življenjskega 

prostora, druge zaradi  preprečene  migracije, tretje zaradi spremenjenih fizikalnih in kemijskih 

pogojev v vodotokih.  

  

Med najbolj negativnimi posegi so tisti, ki povzročajo razkosanje življenjskih prostorov – 

vodotokov z različno visokimi ovirami, in preprečujejo potovanje rib in rakov po toku gor in dol 

vodno. Spremenijo se hidromorfološke lastnosti habitatov ter fizikalne in kemijske lastnosti 

vode. Populacije posameznih vrst so izolirane in zaprte v med seboj nepovezanih rečnih odsekih, 

zato so bolj izpostavljene različnim negativnim vplivom iz okolja. V daljšem časovnem obdobju 

se izgublja genska raznolikost in s tem vitalnost posamezne vrste. Spremeni se vrstna sestava 

rib, sorazmerja vrst, njihova številčnost, prostorska razporeditev posameznih vrst, pogoji za drst 

in selitev rib. Populacije reofilnih vrst rib, ki zaradi svojih ekoloških zahtev potrebujejo hitro  

tekočo vodo, se zmanjšajo ali celo izginejo. V novih pogojih se spremeni  vrstna sestave 

organizmov rečnega dna, ki so hrana za ribe. Količina talnih organizmov se praviloma poveča, 

medtem ko se  raznolikost vrst močno zmanjša.  

 

V novem življenjskem prostoru se takoj pojavi  pomanjkanje ustrezne hrane. Ob regulaciji brežin 

so običajno uničene  rečne plitvine, kjer je  biomasa velikih vodnih nevretenčarjev največja in 

talne ribe ostanejo brez hrane. Ribam se, zaradi spremenjenih hidroloških razmer, hitrega 

odtoka vode in s tem zmanjšane količine vode in sezonskih nihanj,  zmanjša življenjski prostor 

posebno v kritičnih vodostajih.  

 

Rečne ali reofilne ribe so prilagojene na določene dnevne, sezonske in letne temperaturne 

pogoje v vodotokih. Ko se temperaturni režim vode po regulaciji spremeni, se spremenijo 

optimalni temperaturni pogoji in čim večje so te spremembe, večji je vpliv na ribe in hujše so 

posledice. Ribe, ki živijo v majhnih temperaturnih razponih, niso sposobne prilagajanja  novim 

temperaturnim režimom. Manj so prizadete ribe, ki živijo v vodah z večjimi temperaturnimi 

razponi; populacije teh se nemalokrat še povečajo. Spremenjeni temperaturni režim manj 

prizadene odrasle ribe, za razvoj mladostnih stadijev pa je uničujoč.  
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Kvaliteta vode  je ključnega pomena za življenje in preživetje vseh vrst sladkovodnih rib. Kadar 

parametri kvalitete vode presegajo za življenje rib dopustne vsebnosti  določenih snovi v vodi, je 

njihovo življenje ogroženo do takšne mere, da lahko poginejo. Vpliv škodljivih snovi ogroža ribe 

neposredno v stiku s škrgami in kožo, in posredno z uničenjem vodnega življa - glavne ribje 

hrane v njenem habitatu.  Parametri, ki vplivajo v neustreznih količinah na ribe, so temperatura 

vode, vsebnost raztopljenega kisika, nasičenost, vsebnost nitritov in nitratov, slanost, količine 

težkih kovin,  naftnih derivatov, olj, maščob, pesticidov, herbicidov, in številnih drugih kemikalij. 

 

Kadar se pripravlja projekte  renaturacije vodnega habitata ali habitatov, je bistveno, da je znana 

vrstna sestava ihtiofavne obravnavanega vodotoka oziroma za katero ciljno vrsto ribe se bomo 

odločili, in njene ekološke potrebe vključili v projekt obnove habitata. Vemo, da v določenih 

pogojih dominirajo določene vrste rib. In po njih se tudi imenujejo postrvji, lipanski, mrenski in 

ploščivski pas. Če torej varujemo dominantno vrsto, in v projekt renaturacije vključimo 

omilitvene ukrepe zanjo, varujemo vse ostale spremljevalne vrste. Na primer, če je ciljna vrsta 

potočna postrv, varujemo njene spremljevalne vrste: potočno mreno, kaplja, babico, pisanca, in 

druge tolerantne vrste kot sta klen in mrena, ki se zadržujejo tudi v drugih ribjih pasovih. Pri 

renaturaciji torej na ta način avtomatično upoštevamo celotno ihtiofavno nekega območja, 

namenjenega za renaturacijo.  

 

Zelo negativno je delovanje malih vodnih elektrarn s točkovnim ali kratkim odvzemom vode, 

kjer se voda od zajetja do strojnice vodi po cevovodu na daljše razdalje (več sto metrov, tudi km 

in več). Vodo se vodotoku odvzame na daljši razdalji in s tem se popolnoma spremeni hidrologija 

vodotoka.  Posledično se spremeni vrstni sestav, sorazmerje vrst, naseljenost in seveda 

primarna, sekundarna in terciarna produkcija. V slovenjegraškem ribiškem okolišu so male 

hidroelektrarne skoncentrirane predvsem v porečju Meže in Mislinje.  

 

Zaradi prevelikega odvzema rečnih naplavin so bili spremenjeni mnogi pomembni habitati ter 

uničena številna drstišča. Odvzem proda je danes urejen s koncesijami vendar se še vedno 

dogaja, da pod naslovom vzdrževalnih del prihaja do nekontroliranega in škodljivega poseganja 

v prodišča. Ohranjanje strukture brežin in rečnega dna, ki je eden od pomembnejših abiotskih 

faktorjev, neposredno vpliva na ribe in njihove življenjsko pomembne habitate.  

 

Uničenje habitatov sega tudi na območje brežin in obrežnih plitvin, kjer se običajno zadržujejo  

zarod in mladice, in prehranjujejo  starejše ribe. Malo globlje, ob spodjedenih brežinah se ribe  

skrivajo pred plenilci.  Odstranjevanje obrežne vegetacije vpliva na zasenčenost vodne površine,  

posledično se dvigne temperatura vode v vodotoku, zniža se vsebnost kisika.  Zvišanje 

temperature in zmanjševanje raztopljenega kisika v vodi stresno vpliva na ribe. Med fizičnimi 

posegi v vodotoke se lahko iz neustrezno odlaganih zemljin sproščajo tako drobni delci kamenin 

kot razne kemične snovi. Le te lahko prizadenejo ribe neposredno ali pa posredno vplivajo na 

izvalitev iker ter na razvoj in rast potomstva. 

 

Razmere še dodatno poslabšajo vsakoletne košnje brežin, ki preprečujejo razvoj drevesne 

obrežne vegetacije, ki senči strugo potoka. Na številnih vodotokih so na izlivnih delih postavljeni 

neprehodni jezovi ali pragovi; s tem je preprečena migracija rib v te pritoke. Omenili smo le 

nekaj negativnih vplivov regulacij na sladkovodne ribe. Na splošno moramo reči,  da večine 

posledic ni možno predvideti brez raziskav.  Možno pa jih je marsikje in marsikdaj omiliti. To pa 

so dražje rešitve, ki se jih, vsaj v Sloveniji, lotevamo prepočasi ali pa sploh ne.   
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5. RABA VODA, VARSTVO VODNIH VIROV IN VARSTVO VODNEGA 

ŽIVLJA 

 Raba vode 5.1

 

Na območju porečja Mislinje je izdanih 1198 vodnih dovoljenj. Največje število dovoljenj (967) je 

izdanih za lastno oskrbo s pitno vodo. Nekaj več kot 10 % dovoljenj je izdanih za druge namene 

medtem, ko je 55 dovoljenj izdanih za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska služba. 

Za pridobivanje toplote je izdanih 28 vodnih dovoljenj, za mline in žage šest, za namakanje 

kmetijskih površin štiri. Manjše število dovoljenj je izdanih tudi za tehnološke namene, male 

hidroelektrarne, vzrejo vodnih organizmov, namakanje drugih površin in bazenska kopališča. 

Vrsto rabe in število dovoljenj prikazuje Preglednica 14, njihovo umeščenost v prostor pa Slika 

12. 

 

Posebej problematične so male HE, ker je zaradi njih na odsekih odjema vodni režim Mislinje in 

drugih vodotokov nenaraven in mestoma ogroža življenje v reki živečih organizmov. Večinoma 

male HE ne spoštujejo ekološko sprejemljivih pretokov. Od 22 malih HE jih ima sicer le osem z 

odločbo predpisan ekološko spremenljivi pretok, ki pa se ne spoštuje. Struga je ponekod brez 

vode oziroma ima zelo majhen pretok. Preglednica 15 podaja informacije o malih HE, njihovi 

lokaciji, proizvedeni energiji in pretoke na katere so inštalirane.  

 

 
Preglednica 14: Vrsta rabe in število vodnih dovoljenj (ARSO, 2014). 

Vrsta rabe Število dovoljenj 

Lastna oskrba s pitno vodo 967 (80.7 %) 

Voda za druge namene 128 (10.7 %) 

Oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba 55 (4.6 %) 

Voda za pridobivanje toplote 28 (2.3 %) 

Voda za mline in žage 6 (0.5 %) 

Namakanje kmetijskih površin 4 (0.3 %) 

Voda za tehnološke namene 3 (0.3 %) 

Voda za male hidroelektrarne 2 (0.3 %) 

Voda za vzrejo vodnih organizmov 2 (0.2 %) 

Dejavnost bazenskih kopališč, ko se voda rabi iz javnega vodovoda 1 (0.1 %) 

Namakanje drugih površin 1 (0.1 %) 

Namakanje kmetijskih in drugih površin 1 (0.1 %) 
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Slika 12: Vodna dovoljenja na porečju Mislinje (ARSO, 2014). 

 

 

Na območju porečja Mislinja se nahaja 23 malih hidroelektrarn v katerih proizvodnja električne 

energije ne presega 10MW. Tretjina vseh malih HE se nahaja na vodotoku Mislinje, kar šest 

malih elektrarn je na porečju Dovžanke, štiri so v porečju Barbarskega potoka, dve na 

Suhadolnici ter ena na Selčnici. Vse elektrarne skupaj letno proizvedejo več kot šest milijonov 

kw/h. Največ električne energije proizvedejo hidroelektrarne mHE Majcen (1.59 milijonov 

kw/h), Straže (0.84 milijonov kw/h) in Mislinjski jarek (0.68 milijonov kw/h). Koncesijska 

pogodba je leta 2009 z odločbo Vlade RS prenehala HE Razdor (Potočnik Janez). Največja 

višinska razlika med zajemom in izpustom vode za potrebe hidroelektrarne je v MHE GAMS2 

(249 m). Lokacije hidroelektrarn glede na tip (zajem, izpust) prikazuje Slika 13. 
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Oznaka Odločba 
Koncesijska 
pogodba Ime Vodotok 

Pretok 
(m3/s) 

Proizvedeno 
(kWh/leto) 

Višinska 
razlika med 
zajemom in 
izpustom (m) 

Razdalja med 
zajemom in 
izpustom (min) 

Ekološko 
sprejemljiv 
pretok 

1 35501-25/2005/4 35503-161/2005 Žaga Mislinja Mislinjski jarek 1.00 457000 13 674.86  

2 35501-10/2006/18 35503-26/2006 Vravar Suhadolnica 0.30 43000 5 339.03 0,200 (celo leto) 

3 35501-38/2006/31 35503-169/2006 ŽAGAR Reka-Barbara 0.17 19000 6 89.16 
 4 329-03/2001-12 35503-79/2003 KOVAČ Barbara 0.20 27000 5 121.49 0,150 (celo leto) 

5 35501-13/2008/9 35503-22/2008 Jevšnik Mislinja 0.51 96400 2.2 420.14 
 6 351-04/95-3/12-8   35503-59/2008 Sedovnik Mislinjski jarek 0.80 366000 13.3 402.24 
 7 35501-38/2006/30 35503-170/2006 Rotovnik Barbara 0.20 10000 10 175.05 
 8 329-03/98-4  35503-129/2003 Pirtovšek Dovžanka 0.45 155000 15 445.11 
 9 

329-03/2001-12 35503-101/2003  MHE GAMS1 Reka (Barbara) 0.20 23000 10 177.10 

0,050 (jan-mar 
in okt-dec); 
0,060 (apr-sep) 

10 
329-03/2001-12 35503-102/2003  MHE GAMS2 Razborca (Dovžanka) 0.16 380000 249.2 943.40 0,025 (celo leto) 

11 329-03/2001-2  46501-49/2002 Rufolf Rat Mislinja 0.60 128000 12.3 325.09 
 12  35501-37/2006/5 46501-36/2002 Mislinjski Jarek Mislinjski jarek 0.80 685500 115 2602.82 
 13 35501-24/2005/47 sklep o popravi 

35501-15/2007/4 35503-80/2005 Merzdovnik Dovžanka 0.20 64000 8.4 54.41 
 14 35501-3/2008/4  35503-14/2008 Straže Mislinja 1.30 841000 15.5 863.77 0,35 (celo leto) 

15 329-03/98-8  46501-82/01 Lavre Mislinja 2.00 274000 3.7 283.02 
 16 35501-10/2006/17 35503-25/2006 SLEMENIK Suhadolnica 0.25 148000 15 242.55 0,100 (celo leto) 

17 35501-10/2006/15 35503-23/2006 Zavodnik Dovžanka 0.40 80000 9.2 262.91 0,150 (celo leto) 

18 35501-38/2006/5 35503-146/2006 Križanov mlin Selčnica 0.20 12000 2 43.19 
 19 35501-21/2007/8 35503-22/2007 Levičnik Dovžanka 0.05 82000 66.4 453.94 
 20 35501-38/2006/33 35503-167/2006 Skarlovnik Dovžanka 0.10 73000 18 145.10 
 21 329-03/2001-2  35503-35/2004 mHE MAJCEN Mislinjski jarek 1.00 1591000 50 1415.90 0,260 (celo leto) 

22 

35501-21/2007/5 35503-25/2007 Mlačca pritok Mislinjskega jarka 0.09 54855 
   23 329-03/98-8 35503-135/2003   Mislinja 1.75 667000 
   

Preglednica 15: Male hidroelektrarne na območju porečja Mislinje (ARSO, 2013). 
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Slika 13: Male hidroelektrarne na porečju Mislinje (ARSO, 2013)
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 Ribogojstvo in varstveni režimi 5.2

 

Mislinja s pritoki je del  slovenjgraškega  ribiškega okoliša (pokriva območje Meže z Mislinjo od 

izvirov do izliva v Dravo z vsemi pritoki), ki po Uredbi o določitvi meja ribiških območij in 

ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/2007) spada v zgornje dravsko ribiško 

območje. Upravljanje z ribami slovenjgraškega ribiškega okoliša je s koncesijo dodeljeno RD 

Koroški ribiški družini.  

 

 
Slika 14: Slovenjgraški ribiški okoliš s porečjem Mislinje (rdeče obkroženo)  in obravnavani vodotoki (modro 
obkroženo). 

 

Vse športno ribolovne vode v Sloveniji so na osnovi ribiškega gospodarjenja razvrščene v 

varstvene in ribolovne vode in v vode brez aktivnega upravljanja.  

 

V porečju Mislinje so tako varstveni (gojitveni revirji za sonaravno gojitev domorodnih vrst rib - 

G1 in rezervati domorodnih vrst rib za namenjen pridobivanju spolnih produktov za gojitev -  

R3), kot ribolovni revirji (se izvaja ribolov)  in revirji brez aktivnega upravljanja (ni ne 

varstvenega ne ribolovnega režima). 

 

Po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah se varuje pet vrst. Za eno velja varstvo 

vrste, za eno varstvo vrste in habitata in za tri varstvo habitata (Preglednica 16). 

 

Varstveni cilji vključujejo ohranjanje raznolikosti habitata in ohranjanje  tistih delov habitatov, 

ki so bistveni za najpomembnejše življenjske dobe zavarovane vrste (drstišča, pasišča, 

prezimovanje, selitev) in ohranjanje celovitosti habitata. 

 

Na rdečem seznamu je skupaj s piškurjem in rakom  9 vrst,  uvrščenih v kategorijo ogrožene (E), 

dve sta  v kategoriji ranljive (V) in  ena v kategorijo O1.  
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Za 10 vrst velja ribolovni režim, ki je določen  s Pravilnikom o ribolovnem režimu v  ribolovnih 

vodah (Ur.l. RS, št. 99/2007). V njem so določene najmanjše dovoljene lovne mere in varstvene 

dobe za posamezne lovne vrste rib . 

 

 
Preglednica 16: Ribe, piškurji  in rak koščak  v Mislinji, Suhadolnici in Jenini, in varstveni režimi. 

ZAKONSKI PREDPISI  

 

PREGLEDANI 

VODOTOKI 

Ribe 

RDEČI SEZNAM :  

E - PRIZADETA VRSTA;  

V –  RANLJIVA ;  

O1 – VRSTA NI OGROŽENA, OBSTAJA 

MOŽNOST PONOVNE OGROŽEOSTI. 
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POTOČNA POSTRV SALMO T. M. FARIO    E 

1.10.–

28.2. + 

+ 

+ 

SULEC HUCHO HUCHO   + E 

15.2. – 

30.9. 

+ 

  

LIPAN THYMALLUS THYMALLUS    V 

1.12. – 

15.5 

+ 

+  

AMERIKANKA ONCORHYNCHUS MYKISS     + +  

POTOČNA ZLATOVČICA SALVELINUS 

FONTINALIS     

+ + 

 

KLENIČ LEUCISCUS LEUCISCUS    E 

1.5. – 

30.6. 

+ 

  

KLEN SQUALIUS CEPHALUS     

1.5. – 

30.6. 

+ + 

 

PISANEC PHOXINUS PHOXINUS     

1.4. – 

30.6. 

+ + 

 

PODUST CHONDROSTOMA NASUS    E 

1.3. – 

31.5. 

+ 

  

MRENA BARBUS BARBUS   + E 

1.5. – 

30.6. 

+ 

  

MENEK LOTA LOTA    E 

1.12. – 

31.3. 

+ 

  

POHRA BARBUS BALCANICUS   +  

1.5. – 

30.6. 

+ 

  

BLISTAVEC TELESTES SOUFFIA  +  E  +   

BABICA BARBATULLA BARBATULLA       O1  +   

KAPELJ COTTUS GOBIO    V  + +  

DONAVSKI PIŠKUR EUDONTOMYZON 

VLADYKOVI  + + E  

+ + + 

Raki deseteronožci        

KOŠČAK AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM   E    + 
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Preglednica 17: Ribolovne vode  porečja Mislinje (slovenjgraški ribiški okoliš) v upravljanju RD Koroške 
ribiške družine in način upravljanja. 

VARSTVENI REVIRJI POREČJA MISLINJE 

R3 – rezervat; G1 – gojitveni potok  

REZERVATI – R3 Medvedov graben 

Bavhov potok Razborica 

Begantov potok  Pikrnica-Jevšnik 

Breznički potok  Sredemski potok 

Brložnica  Potok sv.Neže 

BUKOVSKI GRABEN  Razborca 

Črni potok   Suhodolnica 2 

Dovžanka Svarina 

Estrama Trobeljščica 

Glažuta-Mala Mislinja Tunglav 

Homšnica Turičnica 

Jamovica  

Ježevec GOJITVENI POTOKI – G! 

Kolarica Jenina 1 

Kremžarjev potok Mevlja 

Lakužnica Radušnica 

Martižev graben Selčnica 

 

Ribolovni revirji 

VODOTOKI - REVIRJI BREZ AKTIVNEGA 
UPRAVLJANJA 

MISLINJA Cajgerica  

Suhoadolnica Medvedov graben  

Jenina Hrenov potok  

Kramarica Orešnica  

BARBARSKI POTOK  Trnik  

Reka-Legen  Žlebčev potok  

 

Varstveni in ribolovni revirji so prikazani na Karti 4. 
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 Oskrba s pitno vodo 5.3

 

Na območju porečja Mislinje je 38 vodovarstvenih zajetij; osem v občini Mislinja in 30 v občini 

Slovenj Gradec. Največ vodnih zajetij se nahaja na Mevlji, Suhadolnici, Selčnici in Trobeljščici. 10 

vodovarstvenih zajetij je v obliki vodnjaka oz. črpalne vrtine medtem ko je preostalih 30 zajetij v 

obliki zajetih izvirov. Vodovarstvena zajetja, s podatki o tipu zajema in pripadajočimi 

hidrografskimi enotami, prikazuje Preglednica 18. 

 

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o. s pitno vodo oskrbuje cca. 15.000 prebivalcev ali 

okoli 70 % prebivalstva v Mestni Občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Skupna letna količina 

distribuirane vode je bila v letu 2013 okoli 868 000 m3, od tega je bila poraba v gospodinjstvih 

665 000 m3, ter v družbenih in gospodarskih dejavnostih 203.000 m3 

 

Vodovarstvena območja pokrivajo 28.5 km2 oz. 12 % občine. Območja so zavarovana z 

občinskimi odloki. Več kot polovica vodovarstvenih območij (16.4 km2) leži v porečju 

Suhadolnice. Vodovarstvena območja 4. režima zavzemajo 7.5 km2, 3. režima 9.1 km2, največ 

površine v porečju Mislinje pa zavzemajo vodovarstvena območja 2. režima, ki pokrivajo 11.8 

km2. Vodovarstvena območja 1. režima, kljub velikemu številu in prostorski razpršenosti, 

skupno zavzemajo le 0.02 km2. Vodovarstvena območja se večinoma , v povirnih delih vodotokov 

nahajajo v obrobnih, vzpetih delih porečja.  

 

 

 
Slika 15: Vodovarstvena območja na porečju Mislinje (ARSO, 2014). 
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Preglednica 18: Vodovarstvena zajetja v porečju Mislinje (ARSO, 2014). 

ID 
Zajetja 

Ime zajetja Ime občine Opis zajema Porečje 

1025 Partizanski dom 2 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Barbara 

1044 Kremžarjev vrh SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Barbara 

1057 Partizanski dom 1 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Barbara 

1052 Pušel-Dovže MISLINJA Zajeti izvir Dovžanka 

1026 Šotl SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Jenina 

1053 Merzdovnik MISLINJA Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Jenina 

1054 MZ-3/94 (ob Jenini) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Jenina 

1055 MZ-4 MISLINJA Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Jenina 

1071 MZ-2 SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Jenina 

1036 Stare Pameče SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Lakužnica 

1027 Nad Kolandrom-Straže MISLINJA Zajeti izvir Mislinja -levi pritok 

1039 Nove Pameče 2 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1047 Vivod (Legen) SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1048 Črni vrh MISLINJA Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1049 Ramšak MISLINJA Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1050 Žegnan studenec MISLINJA Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1051 Cankar MISLINJA Zajeti izvir Mislinja - desni pritok 

1002 RAD-1/96 (Raduše) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Radušnica 

1001 SEL-1/96 (Sele) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Selčnica 

1033 Lesnik SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1034 Uršič SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1040 Grajska vas (Gmajna) SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1041 Sedar (Gmajna) SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1042 Železnik SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1043 Osnovna šola Sele SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Selčnica 

1000 V-1/92 (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Suhadolnica 

1028 Smolška raven (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1029 Žnidarjev mlin-Umek (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1030 Suhi dol 2 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1031 Suhi dol 3 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1032 Suhi dol 4 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1046 Podhomec SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Suhadolnica 

1063 SD-2/91 (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Suhadolnica 

1064 SD-5/92 (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Suhadolnica 

1072 SD-1/90 (Suhi dol) SLOVENJ GRADEC Vodnjak, Črpalna 
vrtina 

Suhadolnica 

1035 Troblje 1 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Trobeljščica 

1037 Nove Pameče 1 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Trobeljščica 

1038 Troblje 2 SLOVENJ GRADEC Zajeti izvir Trobeljščica 
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Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode se izvajajo dezinfekcije pitne vode s 
kloriranjem. Redno kloriranje se izvaja na vodooskrbnih sistemih Slovenj Gradec, Mislinja, 
Mislinjska Dobrava, Graška Gora in Pameče – staro naselje. V letu 2013 so se vrednosti 
preostalega klora gibale od 0,05 do 0,30 mg/l.   
 
V letu 2013 je bilo na sistemih, ki jih upravlja  Javno podjetje komunala Slovenj Gradec odvzetih 
163 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 41 vzorcev za fizikalno-kemijske 
preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 157 (96,3 %) vzorcev za mikrobiološke 
preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemijske preiskave. 
 
V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 
46 vzorcev za redne ter 6 vzorcev za občasne preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je 
izpolnjevalo 41  (89,1 %) vzorcev za redne in 6 (100 %) za občasne preiskave. Graf 4 podaja 
delež skladnih vzorcev pitne vode v procentih od leta 2004 do 2013: 
 
 

 
Graf 4: Delež skladnih vzorcev pitne vode odvzetih v notranjem nadzoru in državnem monitoringu. 

  



 

51 
 

 Ravnanje z odpadnimi vodami 5.4

Za občinsko središče in ostala naselja v Mislinjski dolini je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje s 

skupno čistilno napravo v Sp. Dovžah. S tem so z vidika ravnanja z odpadno vodo ustrezno 

urejena naselja Mislinja, Šentilj pod Turjakom, Šentilj pod Turjakom - zahod, Straže, Zg. Dovže, 

Sp. Dovže in Zg. Dovže - vzhod.  

  

V zvezi z načinom, območji in roki izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja je treba 

upoštevati določila Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

(Vlada RS, oktober 2004). Ta program deli naselja na skupno štiri kategorije, pri čemer za 

Občino Mislinja: 

 v prvo kategorijo (1) uvršča naselje Tolsti vrh pri Mislinji (ID 10704) (naselje Mislinja); 

 v tretjo kategorijo (3) uvršča naselja  Šentilj pod Turjakom (ID 10611) (Šentilj pod 

Turjakom, Šentilj pod Turjakom - zahod in Zgornje Dovže); 

 v četrto kategorijo (4) uvršča naselja  Dovže (ID 10639) (naselje Spodnje Dovže) in  Mala 

Mislinja (ID 10672) (naselje Zgornje Dovže vzhod). 

 

Skrajni rok za izgradnjo kanalizacijskega sistema (vključno s čistilno napravo) na zgoraj 

omenjenih območjih je po navedenem operativnem programu 31. december 2017. 

 

Za ostala naselja, ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, velja "Navodilo o 

postopkih priprave predpisov ministra, pristojnega za okolje, o določitvi naselij ali delov naselij, 

ki do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo" (MOPE, 2006). To navodilo velja v 

obšini Mislinja za Šentilj pod Turjakom (ID 10632) (naselje Straže), Završe (ID 10631) (zaselek v 

jušnem delu Završ) in Mislinja (ID 10698) (vzhodni del naselja Mislinja). V teh naseljih se 

predvideva  čiščenje odpadnih voda z greznicami, malimi komunalnimi čistilnimi napravami in 

biološkimi čistilnimi lagunami in napravami.  

  

Slika 15 prikazuje obstoječo kanalizacijo v občini Mislinja v letu 2002 ter v letu 2008 predvideno 

izgradnjo nove (rdeča barva) oziroma rekonstrukcijo obstoječe kanalizaacije (viola barva). 

Projekt izgradnje sistema kanalizacije in čistilne naprave v občini Mislinja je delno financirala 

Evropska unija (Glasilo občine Mislinja, 2008) 
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Slika 16: Obstoječa kanalizacija v občini Mislinja leta 2002 in rekonstrukcija obstoječe kanalizacije oz. 
izgradnja nove (vijolična barva). 

 

Na območju porečja Mislinje v Občini Dravograd je zgrajen sistem kanalske mreže za zbiranje 

odpadne vode v dolžini  4.9 km. Predvideva se, da se bo sistem razširil in povezal z  obstoječo 

centralno čistilno napravo v Dravogradu. Problem čiščenja odpadnih komunalnih voda iz naselij 

Otiški Vrh, Šentjanž, Bukovska vas in Sv. Jedert (Šentjedert) ter z industrijske cone Šentjanž ter 

Otiški vrh. Tako bo območje porečja Mislinje v občini Dravograd dobilo ustrezno ravnanje z 

odpadnimi vodami.  Območja manjših naselij in razpršene poselitve se bodo opremila s 

skupinskimi in individualnimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.  

 

V občini Dravograd (ID  025) izvaja javno službo odvajanja in čiščenja Javno komunalno podjetje 

Dravograd, d.o.o. V upravljanju ima 32,4 km sekundarnega in primarnega omrežja (meteorne 

kanalizacije: 1,6 km; mešanega kanalizacijskega sistema: 29 km in ločenega kanalizacijskega 

sistema 1,8 km). 

 

Upravlja z dvema čistilnima napravama in sicer ČN Dravograd (6.000 PE) in ČN Libeliče, kjer pa 

je sprejemnik reka Drava. 20 je evidentiranih MKČN. Na območju občine je le ena nepretočna 

greznica, ki jo ima trgovina TUŠ na Mariborski cesti. Vse ostale greznice so pretočne. 
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Obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v občinah Slovenj Gradec (ID občine: 112) in Mislinja (ID občine: 76) opravlja Javno 

podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. 

 

Na območju občine Slovenj  Gradec je več kot 109 km kanalizacijskega omrežja (17 km 

meteorne, 61 km fekalne in 31 km mešane kanalizacije) (Preglednica 19 in Graf 5) . Zgrajena je  

centralna čistilna naprava Slovenj Gradec, ki leži na desnem bregu reke Mislinje dolvodno od 

obrtne cone Pameče.  Kapaciteta je 20300 PE, zgrajena je bila leta 2007. Kanalizacijski sistem v 

občini Mislinja, se v naselju Dovže zaključi s čistilno napravo Mislinja. 

 

 
Preglednica 19: Značilnosti kanalizacijskega sistema Mestne občine Slovenj Gradec (Javno podjetje Komunala 
Slovenj Gradec, 2013). 

 Fekalna 

kanalizacija 

Meteorna 

kanalizacija 

Mešana  

kanalizacija 

SKUPAJ 

Dolžina kanalizacije (m) 61.2 17.2 31.0 109.454,60 

št. priključenih gospodinjstev    3.578 

št. priključenih gospodarskih 

dejavnosti 
   87 

Št. priključenih družbenih 

dejavnosti 
   523 

 

 

 

 
Graf 5: Kanalizacijski sistem v Občini Mislinja (Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, 2013) 
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Mestno občino Slovenj Gradec sestavlja 22 naselij, ki so glede zahtev po odvajanju in čiščenju 

odpadne vode razdeljena na 16 aglomeracij.  Glede na Operativni programi odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode le eno naselje, to je Slovenj Gradec (ID 10572),  spada med območja 

poselitve, ko so obremenjena med 10.000 PE in 15.000 PE. Zanj mora biti zagotovljena 

opremljenost z javno kanalizacijo in terciarno čiščenje komunalne odpadne vode do 31. 

decembra 2015. Tako se bo na območju aglomeracije Slovenj Gradec (ID 10572) zgradilo še 12.9 

km kanalizacije, jo povezalo s centralno čistilno napravo oziroma izgradilo še deset  malih 

čistilnih naprav.    

 

Glede na Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, oktober 

2004) se je izdelal tudi načrt odvajanja in čiščenja za naselja, ki sodijo v dodatne programe 1 , 2 

in 3 stopnje. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu (ID 10608, 10661, 10663) se bo zgradilo 4.5 km 

kanalizacije in eno malo čistilno napravo, v Turiški vasi (ID 10654) 0.9 km in malo čistilno 

napravo, v Vrheh (ID 10586, 30360) 2.3 km kanalizacije in malo čistilno napravo. Dolžina na 

novo zgrajene kanalske mreže bo v  Podgorju (ID 10504, 10532, 10529) 1.2 km, v Legnu (ID 

10733) 3.5 km, v Mislinjski Dobravi (ID 10608) 2.7 km ter Tomaški vasi (ID 10657) 1.03 km.  

   

Na kakovost voda porečja Mislinje pomembno vplivajo tudi obremenitve iz kmetijstva. Za načrt 

upravljanja z vodami (IZVRS, 2012) so bili določeni viški dušika in fosforja na hektar kmetijske 

površine na obeh vodnih telesih. Na  vodnem telesu VT Mislinja Slovenj Gradec  - Otiški vrh so 

2.8 N kg in 0.07 P kg. Na vodnem telesu VT Mislinja povirje – Slovenj Gradec pa 2.14 N kg . 

Skupna ocena ekološkega stanja VT Mislinja Slovenj Gradec  - Otiški vrh je, da je kakovost 

zmerna. Pri pregledih terena, vonju in barvi vode v Suhadolnici smo ugotovili, da  prihaja 

občasno do velikih onesnaževanj vode z gnojevko in do verjetne prekomerne obremenjenosti 

vode s hranili. Obstaja veliko tveganje za evtrofikacijo v obdobjih malih pretokov.  

 

Slika 17 prikazuje aglomeracije določene z operativnim programom odvajanja in čiščenja 

odpadne vode (Vlada RS, 2004), Slika 18 pa obstoječe kanalizacijske vode. 
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Slika 17: Aglomeracije s populacijskimi enotami (ARSO, 2014) 

 

 
Slika 18: Kanalizacijski vodi (GURS, 2011). 
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 Čistilna naprava Mislinja 5.4.1

 
Čiščenje na čistilni napravi poteka s postopkom SBR tehnologije (equencing batch reactor – 
sekvenčni šaržni reaktor). Postopek čiščenja zajema mehansko in biološko čiščenje ter obdelavo 
in dehidracijo blata. 
 
Prispevno območje predstavljajo naselja Mislinja, Mala Mislinja, Šentilj pod Turjakom in Dovže, 
število priključenih prebivalcev je 2.178.  Kapaciteta naprave znaša 2.700 PE. 
 
Sprejemnik očiščene vode je reka Mislinja. 
 

 
Slika 19: Prikaz načina odvajanja odpadne vode na območju občin Slovenj Gradec in Mislinja (Javno podjetje 
Komunala Slovenj Gradec, 2013). 
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 Odlagališča odpadkov 5.4.2

Možni viri obremenitev so tudi odlagališča odpadkov. Na območju občine Slovenj Gradec je 

obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava. Na odlagališču so se do 

februarja 2013 odlagali nenevarni odpadki  (v letu 2013 je bilo odloženih 793.468 kg nenevarnih 

odpadkov).  

 

Na odlagališču je primerno urejeno tesnjenje dna odlagališča, odvajanje padavinskih ter 

odvajanje in čiščenje izcednih vod. Padavinske odpadne vode se odvajajo v Grajski potok. 

Izcedne vode so speljane v javno kanalizacijo, ki se zaključi s centralno čistilno napravo Slovenj 

Gradec.  

 

Na odlagališču se izvaja obratovalni monitoring odpadnih vod s čimer se spremlja vplive in 

preprečuje morebitno onesnaženje okolja. Odlagališče je v letu 2013 prenehalo z obratovanjem 

in je v fazi zapiranja. 
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 Ohranjenost naravnega vodnega režima  5.5

Glede na sonaravnost vodnega režima in motenost obvodnega prostora, lahko odseke izbranih 

vodotokov v porečju Mislinje razvrstimo v 7. Stopenj (Preglednica 20), pri čemer v prvo stopnjo 

uvrščamo odlično ohranjene vodotoke v sedmo stopnjo pa zelo slabo ohranjene vodotoke. 

 
Preglednica 20: Ohranjenost naravnega vodnega režima. 

Stopnja ohranjenosti 

naravnega vodnega 

režima 

Opis stopnje ohranjenosti naravnega vodnega režima 

1 – Odlična ohranjenost 

Stopnja sonaravnosti je visoka, antropogeni vplivi in posegi v vodni in obvodni 

prostor so neznatni. Vodni režim je nemoten, obvodni prostor je naraven in 

nespremenjen. Gozdni sestoji pokrivajo večino obvodnega prostora. 

Antropogenih odvzemov vode ni. 

2 – Zelo dobra ohranjenost 

Stopnja sonaravnosti je visoka, manjši antropogeni posegi so opazni predvsem 

v obvodnem prostoru medtem, ko vodni prostor ostaja zelo dobro ohranjen. 

Posegi (npr. ceste in mostovi) nimajo večjih negativnih vplivov na ohranjenost 

vodnega režima in ne vplivajo na količinsko stanje vode v strugi (ni 

antropogenih odvzemov vode). Gozdovi in kmetijske površine (travniki) 

zavzemajo večino obvodnega prostora. 

3 – Dobra ohranjenost 

Opazni so večji posegi v obvodni prostor kot tudi manjši, točkovni posegi v 

vodni prostor. Gozdna vegetacija ostaja le še v ožjem obvodnem prostoru (na 

rečnem bregu) medtem, ko širši vodni prostor pokrivajo travnate in njivske 

kmetijske površine. Pozidanih površin je malo, le te ne vplivajo na motenost 

vodnega režima. Zaradi širjenja kmetijskih površin je struga mestoma zožena 

ter zaradi posledičnega erozijskega delovanja tudi premaknjena.  

4 – Zmerna ohranjenost 

Skoraj celotno območje obvodnega prostora je preoblikovano, v širšem 

obvodnem prostoru prevladujejo njivske in travnate površine, medtem ko v 

ožjem obvodnem prostoru še vedno prevladuje gozdna vegetacija, ki pa je 

predvsem na območju naselij okrnjena. Naselja, ceste ter ostala infrastruktura 

zavzemajo znatnejši del obvodnega prostora. Obvodni prostor je popolnoma 

spremenjen, opazni so tudi posegi v samo rečno strugo, ki pa že povzročajo 

motenost vodnega režima in vplivajo na odtočne značilnosti vodotoka. 

5 – Slaba ohranjenost 

Stopnja sonaravnosti je srednja, gozdovi in travnate površine pokrivajo tako 

širši kot ožji obvodni prostor, le na redkih območjih se v obliki samotnih hiš ali 

manjših zaselkov pojavljajo grajeni objekti, vzdolž vodotoka poteka cesta. Vodni 

režim je moten predvsem zaradi odvzema vode za obratovanje malih HE. 

6 - Slaba do zelo slaba 

ohranjenost 

Stopnja sonaravnosti je nizka. Večina tako obvodnega kot vodnega prostora je 

preoblikovana. Gozdna vegetacija je skrčena tako v ožjem obvodnem prostoru 

(obrežna vegetacija) kot v širšem. Obvodni prostor pokrivajo njivske in 

travniške površine ter mestoma tudi manjša naselja. Vodni režim je moten 

predvsem zaradi pomanjkanja gozdne vegetacije na rečnem bregu, regulacije 

struge ter odvzema vode za pridobivanje toplote in obratovanje malih HE. 

7 – Zelo slaba ohranjenost 

Rečni odsek ima izrazito urbani značaj. Stopnja sonaravnosti je izredno nizka. 

Vodotok ima zelo spremenjene naravne hidromorfološke značilnosti. Struga je 

bila zaradi širjenja urbanih površin, gradnje infrastrukture ter kmetijskih 

operacij prestavljena, poglobljena in zožana. Obvodni prostor v mestih je zato 
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večinoma pozidan, lahko ga prekinjajo le zelene parkovne površine. Obrežna 

vegetacija je močno okrnjena, vzdolž vodotoka potekajo ceste ter ostala 

infrastruktura. Režim toka vode in prodaje zaradi izravnave rečne struge, 

poenotenja profila ter pomanjkanja obrežne vegetacije spremenjen. Dodatno 

motnjo predstavlja odvzem vode za obratovanje malih HE, tehnološke namene 

in pridobivanje toplote. Motenost vodnega režima povečujejo mostovi in drugi 

antropogeni posegi in dejavnosti v obvodnem prostoru.  

 

V prvo stopnjo ohranjenosti naravnega vodnega režima uvrščamo zgornje dele vodotokov 

Mislinje, Suhadolnice, Brložnice, Lakužnice ter nekaj manjših pritokov Mislinje v Mislinjskem 

jarku. Za vse omenjene vodotoke so značilni nadpovprečni nakloni, odsotnost naselij, cest in 

ostale infrastrukture. Zaradi manjših pretočnih zmogljivosti, slabše dostopnosti ter drugih 

razlogov, voda iz teh delov vodotokov ni uporabljena za pridobivanje hidroenergije. Pretežna 

raba tal v obvodnem prostoru je gozd. 

 

V drugo stopnjo uvrščamo Sredemski potok, povirni del Trobeljščice ter Turičnico (desni pritok 

Dovžanke). V primerjavi z vodotoki uvrščenimi v prvo stopnjo, so območja slednjih lažje 

dostopna in položnejša. Zaradi ugodnejših pogojev za poselitev je njihovem v obvodnem 

prostoru več kmetijskih in poseljenih območij. 

 

V tretjo in črto stopnjo uvrščamo nižinske vodotoke, njihova neposredna okolica je zaradi 

ugodnejših pogojev za razvoj kmetijstva in poselitev gosteje poseljena. Gozdna vegetacija ostaja 

le še v ožjem obvodnem prostoru (na rečnem bregu) medtem, ko širši vodni prostor pokrivajo 

travnate in njivske kmetijske površine. 

 

V peto, šesto in sedmo kategorijo se uvrščajo deli vodotokov, katerih vodni režim je moten 

zaradi nesonaravne regulacije struge, odvzema vode za obratovanje malih HE, odvzema vode za 

pridobivanje toplote ter odvzema vode za tehnološke in druge namene. 

 

V sedmo kategorijo uvrščamo dele vodotokov, ki so popolnoma urbanizirani in regulirani. V to 

kategorijo sta bila uvrščena odseka Mislinje in Suhadolnice, ki tečeta skozi Slovenj Gradec ter 

odsek reke Mislinje, ki teče skozi naselje Mislinja. 

 

Slika 20 prikazuje stopnjo ohranjenosti naravnega vodnega režima izbranih vodotokov v porečju 

Mislinje. 
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Slika 20 Stopnja ohranjenosti naravnega vodnega režima. 
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6. RAZVOJ VODNIH VIROV – USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE 

EKOHIDROLOŠKIH POGOJEV V STRUGI IN OBVLADOVANJE 

POPLAV KOT OSNOVA ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU 

POREČJA MISLINJE 

Zaradi dolgoletnega prilagajanja struge poseljevanju in gospodarjenja s kmetijskim in gozdnim 

prostorom ob in v rečnem prostoru je  struga enolična. Tudi v preostanku še kolikor toliko 

naravnih odsekov so opazni sledovi urejanja in vzdrževanja, točkovni kamnometi, krajše 

uravnave struge, ostanki pragov in vršaji, ki so nastali ob čiščenju struge. Pogosto izkopni 

material ni bil ustrezno odstranjen, ampak naložen na brežine struge. Struga je osiromašena 

naravnih hidromorfoloških oblik, tolmunov, brzic, prodišč, skal, zarasti, zožitev, propustov, 

zavojev struge in odloženega naravnega lesnega drobirja, ki predstavljajo ovire v strugi in lahko 

povzročajo lokalne poplave. Načini  urejanja struge namreč že desetletja  sledijo cilju 

preprečevati poplave, tako v grajenem kot v kmetijskem prostoru.     

 

Spremenjen je tudi naravni vodni režim. Prvi vzrok za to so odvzemi voda za potrebe malih 

hidroelektrarn, drugi  zajemi posameznih  izvirov za oskrbe s pitno vodo, tretji vzrok pa je hiter 

odtok padavinskih voda iz celega porečja zaradi količine utrjenih površin in osuševanja 

(dreniranja voda z melioracijskimi jarki in talnimi drenažami) po kanalih in strugah.  Opisano 

predstavlja  motnje v naravnem režimu toka voda in sedimentov. Naravno stanje voda je 

spremenjeno tudi zaradi spiranja prsti v vodo in onesnaževanja. V času nizkih  pretokov je voda 

evtroficirana, torej ima nizke vrednosti kisika ter vsebuje velike količine hranil in organskih 

snovi. Dodatne obremenitve poleti povzročajo tudi posamični odvzemi vode za zalivanje 

oziroma namakanje.  

 

Ob nizkih vodah je preširoko dno struge komaj še prekrito z vodo. Zaradi nizkega vodostaja  se 

voda še bolj segreva, vsebnosti kisika v vodi pa nižajo. Življenjske razmere za vodni živelj so ob 

nizkih vodah in na območjih odvzemov voda precej borne. Hkrati pa so zelo omejene možnosti 

za dodatno rabo vode za razvoj rekreacijskih dejavnosti in za doživljanje vodnega okolja . Zaradi 

slabe strukturiranosti struge (ni veliko različnih hidromorfoloških oblik in pojavov) in majhnih 

količin vode, je malo tudi življenjskih prostorov (habitatov) za vodne in obvodne organizme3. Z 

odvzemi vode, ko se del struge presuši, je prekinjen hidrobiološki kontinuum in uničen del 

prehrambne verige. Še več, zmanjšujejo se možnosti naravnega stika z vodo v tleh (podzemno 

vodo oz. podtalnico), zmanjša pa se tudi možnost razredčevanja odplak in procesov njihove 

razgradnje, to je samočistilna sposobnost vodotoka.   .    

 
Nasprotno pa se ob visokih vodah pojavljajo poplave. Do največjih poplav je prišlo leta 2012. 

Povzročile so ogromno gospodarske škode, poškodbe prometne, energetske, komunalne in 

vodne infrastrukture ter veliko skrbi in stresa pri  prebivalcih.   

  

                                                             
3 Normalni razvoj ribje populacije je možen šele takrat, ko je naravni specifični pretok v strugi večji od  30 

do 40 l/s/m'. Pri Mislinji to pomeni vsaj 0.5 m3/s stalnega pretoka. Žal na nekaterih odsekih struge v času 

nizkih voda teče le desetina nujno potrebnega pretoka.  
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 Pomen renaturacij reguliranih vodotokov  6.1

Renturacija vodotokov  pomeni pozitiven poseg v vodotok, vendar samo v primeru, da se z 

renaturacijo skušamo približati čim bolj naravnemu stanju vodotoka. To vključuje tudi 

upoštevanje potreb vodnega življa, ki mu moramo nuditi optimalne pogoje za življenje in 

preživetje. Ob renaturacijah, ki se izvajajo v zadnjem obdobju v Evropi in v Sloveniji se žal 

posveča največ pozornosti le gradnji tolmunov in brzic tako, da se v vodotoke  vgrajuje razne 

ovire, kot so jezbice in podobno. Vendar pa postavljanje takih struktur nima pravega učinka, če 

ne upoštevamo tudi fizikalnih, kemijskih in bioloških elementov vodnega okolja. To pomeni, da 

se vzpostavijo pogoji za samodejno oblikovanje naravne morfologije vodotoka, zmanjšamo 

obremenitve, vodni režim spreminjamo nazaj v naravnega, ter preprečimo vnos tujerodnih vrst.  

Razmere sicer lahko izboljšamo že s tem, da zasadimo brežine z grmovnicami in drevjem, ali da 

ne odstranjujemo obrežne vegetacije. V vsakem primeru pa je pomembno, da z renaturacijami 

vzpostavljamo ustrezne ribje habitate s čimer bogatimo celotno prehranjevalno verigo. 

 
Ribji habitati so tisti deli okolja, od katerih je direktno ali indirektno odvisno preživetje vrste,  da 

uspešno in kvalitetno preživi v njih vse svoje razvojne stopnje. Torej mora biti v njih dovolj 

hrane, ustrezni prostori in pogoji za razmnoževanje, in skrivališča pred plenilci. Za osnovne 

pogoje za preživetje potrebuje riba kvalitetne biološke, kemične in fizikalne pogoje okolja.  In ker 

vsi potrebni pogoji niso vedno na enem samem mestu, se ribe selijo; potrebujejo torej selitvene 

koridorje, po katerih se premikajo iz habitata z enimi lastnostmi npr. pasišča, v drugi habitat z 

drugačnimi lastnostmi npr. na drstišča.  Seveda pa poleg naštetega potrebuje še ustrezno 

kvaliteto vode. Osnovne potrebe rib variirajo od vrste do vrste. Preglednica 12 in Preglednica 13 

navajata ribje vrste porečja Mislinje in njihove ekološke potrebe. 

 

 Habitati za prehranjevanje ribjih vrst 6.1.1

Tekom svojega življenja se različne vrste in različne starostne stopnje iste ribje vrste hranijo z 

najrazličnejšo hrano, tako z živalsko kot rastlinsko hrano različnih velikosti. Manjše vrste in 

mlajše ribe potrebujejo manjšo hrano, včasih celo mikroskopsko drobno kot sta rastlinski in 

živalski plankton. Večje ribe se hranijo z večjo hrano, z vodnimi nevretenčarji, največjo hrano pa 

običajno potrebujejo ribojedi plenilci.  Tudi količina razpoložljive hrane je odvisna od kvalitete 

in raznolikosti habitata. Pri tem pa je zelo pomembna obvodna vegetacija. 
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Slika 21: Najpomembnejši ribji habitati in selitveni koridorji. 

 

 Habitati  - skrivališča in zavetišča   6.1.2

 

Za preživetje rib so skrivališča izjemno pomembna, saj jim nudijo zavetje pred plenilci in 

zavetišče v obdobju visokih voda. Skale, balvani, podrta debla, podvodne korenine, vse to so 

primerna ribja skrivališča in zavetišča.  Predvsem mlajše in manjše vrste se zadržujejo na takih 

mestih, da se skrijejo pred plenilci ali pred močnim pretokov ob visokih vodah.  

 
 Habitati za razmnoževanje  6.1.3

 

Različne vrste rib imajo različne načine razmnoževanja ter različne potrebe po drstiščih.  

Različne vrste potrebujejo za uspešno drst različno in specifično podlago, določeno temperaturo 

vode, ustrezen pretok, zadostne količine kisika v vodi, itd.  Postrvi potrebujejo hladno vodo, 

prodnato dno, brzice,  pretok 0.3 to 0.9 m/s, medtem ko n.pr. potrebuje ščuka  poplavne ravnice 

ali poraščene rečne rokave. 
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 Selitveni koridorji    6.1.4

 
Ribe se selijo iz habitata v habitat z določenim razlogom in zaradi določenih potreb po 

preživetju. Nekatere vrste se selijo iz večjih v manjše vodotoke v času drsti,  druge plavajo vanje 

na pasišča. Mlade ribe se zadržujejo v drugačnih habitatih kot odrasle, med odraščanjem se selijo 

na ustrezna mesta po vodotokih. Za svoje selitve pa seveda potrebujejo prosto pot, brez kakršnih 

koli višjih ali večjih ovir, ki bi jim to preprečevale, pa čeprav samo v določenih fazah razvoja in 

obdobjih življenja.  

 

Selitveno območje ali koridor neke ribje vrste je definirano kot  ribji habitat ali vrsta habitatov, v 

okviru katerih naj bi se ne pojavljale take spremembe oziroma ovire, bodisi posamezne ali v 

okviru celotnega območja migracije, ki bi ribi kakor koli onemogočale normalno življenje in 

preživetje v vseh starostnih in razvojnih obdobjih.  Vsaka ovira je za ribo izjemna in zato vsaka 

zase potrebuje posebno obravnavo.  Zato je treba pred odločitvijo za ustrezen prehod proučiti 

tako habitat kot ihtiofavno vodotoka, kjer se bodo spremembe dogajale.  

 

Selitve rib potekajo med tremi specifičnimi habitati - habitatom za hranjenje, za skrivanje in za 

razmnoževanje. Selitveni ali migracijski koridor predstavlja območje, v katerem ima  riba 

možnost med selitvijo doseči vse tri komponente oz. vse tri predhodno omenjene habitate v 

vodotoku (Slika 21). 

 

Pregrade, jezovi, previsoki pragovi, zajezitve – vse to ribe ovira med selitvijo, in večini 

preprečuje migracijo od enega habitata do drugega ali tretjega, ne glede na to ali je ta gor ali 

dolvodno. Tudi za prezimovanje potrebujejo ribe ustrezne habitate, da preživijo neugodne 

pogoje okolja.  

 

Če želimo v nekem vodotoku obdržati kvalitetno ihtiofavno z vsemi dinamičnimi procesi, tako 

habitata  kot ihtiopfavne in ostalega vodnega življa, moramo poskrbeti da bodo v habitatu vsi 

naravni dinamični procesi kot so brzice in tolmuni, ovire v vodotoku, obrežna zarast in 

skrivališča in zavetišča za ribe, zatoni in rokavi, globine in plitvine. Poskrbeti je treba tudi za to, 

da bo v vodi dovolj rastlinskega drobirja, ki ga potrebujejo vodni nevretenčarji in rastlinojede 

ribe. 

 

Kadar se pojavi potreba po regulaciji vodotoka ali renaturaciji uničenega, se pojavi vprašanje, 

kakšno bo izhodišče za pripravo projekta za poseg.    
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 Koncept obnove naravnih ekohidromorfoloških lastnosti 6.2

vodotokov porečja Mislinje 

 

 Izhodišča za ohranjanje obstoječega dinamičnega ravnovesja struge   6.2.1

 
Zgornji tok – izven mestni odsek:  

 

Na mestih premostitev in odsekih, kjer se cestno telo dotika reke, se ohranja obstoječe trde 

uredite. Na hudourniških pritokih in grapah se uredijo zadrževalniki proda, ki pa morajo v 

dolino še vedno prepuščati ustrezne količine za ohranjanje dinamičnega ravnovesja. Za 

preprečevanje večjih poplav je smiselno zgraditi suhi zadrževalnik. Po potrebi se lahko v njem 

uredi tudi stalno vodo, jezersko površino pa nameni ribiški in rekreacijski rabi.  

   

Zgornji tok – v Mislinji:  

 

Strugo reke Mislinje skozi Mislinjo se mestoma obogati s preureditvijo dna struge v dvojni profil, 

brežine razgiba z lesenimi ali kamnitimi materiali in sestavi.  

   

Srednji tok – izven mestni odsek:  

 

Generalnega spreminjanja obstoječega profila izven obstoječih ureditev ni potrebno izvajati, saj 

je reka hidravlično in morfološko uravnotežena. Poplavne probleme se rešuje s kratkotrajnim 

zadrževanjem na poplavnih površinah. Večjo vodnatost lahko dosegamo z raznovrstnimi 

manjšimi ukrepi, ki se dopolnjujejo in so porazdeljeni po celi dolini oziroma porečju. Gre za 

ukrepe lokalnega zadrževanja vode v depresijah, gozdnih robovih, gozdnih otočkih in na 

območjih nekdanjih okljukov ali meandrov. Tudi depresije oziroma nekdanji meandri, struge in 

močvirja, ki so ali se še zasipavajo z gradbenimi ali zemeljskimi odpadki, je možno spremeniti v 

vodni svet (renaturirati) in s tem povečati zadrževanje voda. Na območjih renaturacij se lahko 

strugo tudi razširi,  razcepi ali poglobi. Če so gozdni otočki zrasli na nekdanjih strugah oziroma 

če so to delno že zasute oziroma zaraščene mrtvice, je možno le te z manjšimi posegi obnoviti in 

obogatiti s stalno vodo (nizka voda v strugi je lokalno povezana z vodo v mrtvicah) ali dopustiti 

večje pretakanje vode iz glavne struge v mrtvice že ob srednjih vodostajih. Po sedanji strugi bi se 

še vedno odvajala glavnina visokih voda (delovala bi kot razbremenilnik), območje mrtvic ali 

rečnih rokavov pa bi za daljši čas zadržalo »viške vode« in s tem počasi namakalo tla in samo 

strugo. Če bi se ob reki Mislinji uredilo več zadrževalnih otočkov (poplavnih lok), bi se vodnatost 

struge v obdobjih normalnih ali nizkih pretokov povečala.  

 

Gozdne sestoje ob reki Mislinji, ki se navezujejo s Pohorskimi gozdovi se ohranja ali povezuje. 

Posamezne otočke se ne le ohranja, ampak medsebojno dopolnjuje. S tem se bogati obvodni 

prostor, povečuje številčnost in pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter vzdržuje vlažno 

mikroklimo.   

 

V obdobjih brez padavin je vzrok manjše vodnatosti oziroma namočenosti tudi enolično 

oblikovan pretočni profil reke Mislinje s širokim dnom ter enotnim padcem dna struge. Le tega 

uravnavajo talni pragovi in utrditve dna na premostitvah in v naseljih. Tak profil je sicer 
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hidravlično uravnotežen in optimalen za izbrane pretočne lastnosti (pretočnost struge), ni pa 

tudi ekološko optimalen. Za to, da bo profil mestoma tudi ekološko bolj ustrezen, se na izbranih 

mestih zmanjša erozijo dna, monotonost robov in brežin pa popestri in razmiga z manjšimi 

ustrezno vstavljenimi sonaravnimi materiali in objekti. Konstrukcija mora dajati vtis naravnosti, 

njena postavitev pa mora vzdrževati stabilnost struge in diktirati ustrezno vzdolžno linijo toka.   

 

V obdobjih brez padavin so vzroki manjši vodnatosti oziroma namočenosti tudi odjemi vode za 

male hidroelektrarne ter občasni odjemi vode za namakanje (stabilne črpalke ali traktorske 

črpalke). Za boljše ekološke pogoje, ki jih potrebuje vodni živelj in za splošno boljše ekološko 

stanje vodotoka bi se morali odjemi vode v času nizkih voda zmanjšati ali celo ustaviti. Za ta 

namen se lahko na strugi uredijo objekti in naprave, s katerimi se nadzoruje ali celo ustrezno 

prepreči odjeme vode.  

 

Srednji tok – mestni odsek v Slovenj Gradcu: 

 

Možnosti sonaravno in ekološko ugodne ureditve obstoječega regulacijskega profila skozi mesta 

so naslednje: : 

 Enoten travnati profil, kjer se izvaja košnja večkrat letno. Ruša se ne sme izsušiti, zato se 

trava stalno seje in ekološko gnoji.  

 Urejanje poti in počivališč: V položnejšo  brežino se bočno ugreznejo steze tlakovane z 

ruševci in posamični dostopi do vode. Za postavitev klopi se izvede razširitve in 

uravnave, kjer nagib nadomesti  kamniti zid. Klopi naj imajo obliko, ki nudi čim manj 

odpora pri visoki vodi. Lahko so pritlehne kot n.pr. ob Ljubljanici v Ljubljani v 

Trnovskem pristanu (Slika 22). Pot v brežini na sočasno zagotavlja pohodni pas za 

reševanje in vzdrževanje, ki ga za enkrat v Slovenj Gradcu ni. 

 Posaditev brežin z vrbo, ki jo je treba na tri leta pomlajevati. Mlade vrbove šibe se ob 

visoki vodi upognejo in s tem celo zmanjšujejo  hrapavost. Vidno ostane le neprekinjeno 

vodno lice kot na sliki iz Bolzana (Slika 23). Ta predlog pride v poštev tam, kjer to 

dopušča pretočna sposobnost profila, možne pa so tudi lokalne razširitve. 

 

 
Slika 22: Pritlehna klop ob Ljubljanici. 
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Slika 23: Potok Torrente Talvera skozi Bolzano. 

 
Predlagani načini ureditve se lahko med seboj smiselno menjavajo, vendar je dobro, da se tipi 

ureditev menjajo ob objektih kakršen je na primer most.  

 
Spodnji tok: 

 

Na krajših odsekih v višini stalne vodne gladine se v špranje brežin, ki so zavarovane (utrjene) z 

lomljencem (kamnom večjih dimenzij) zasadijo vrbovi potaknjenci. Glede na to, da omenjena 

tehnologija izvedbe zavarovanja zagotavlja večjo varnost pred erozijo brežin je možna tudi 

vgradnja podvodnih jezbic. Nameščene so lahko izmenično ali v istem profilu. Na glavah jezbic se 

bodo po pojavu visokih vodah pojavile poglobitve, kar ima ugodni ekološki vpliv.   

Rebra matične kamnine, ki izdanjajo v dnu in ob levi brežini odseka pod obrtno cono Pameče se 

ohranja.  Na teh mestih varovanje brega ni potrebno, saj gre za naravni breg. Čeprav struga na 

tem odseku poteka izven dominantne smeri ne ovira pretoka visokih voda, saj je razširjena. 

Vzdolž cele struge se ohranja obvodna vegetacija.  

 

Obstoječega profila se ne spreminja, saj je tudi tu struga hidravlično in morfološko 

uravnotežena. Poplavne probleme se rešuje s kratkotrajnim zadrževanjem na poplavnih 

površinah. Večjo ekološko vrednost in vodnatost  dosegamo z ukrepi lokalnega zadrževanja vode 

v depresijah, gozdnih robovih, gozdnih otočkih in na območjih nekdanjih okljukov ali meandrov. 

Na območjih depresij, sotočjih, okljukih ali ob vznožjih hribov z gozdnim robom se strugo tudi 

razširi,  razcepi ali poglobi in ustvari mokrišče. Ureditev vsaj petih takšnih območij bi skupaj z 

enakimi ureditvami v srednjem toku Mislinje povečala vodnatost struge v obdobjih nizkih 

pretokov,  povečala kakovost vodnega okolja za bivanje živali in hkrati tudi dvignila prostorsko 

pestrost ter vplivala na privlačnost. 

 
Obstoječe vodnogospodarske ureditve Mislinje so predvsem dobro prilagojene vodnemu režimu 

visokih voda. Pretočni profil in vzdolžni potek struge je večinoma reguliran v hidravlično 

optimalnega. Mislinja ima zaradi velikih padcev ob visokih vodah deroči tok, zato so zgradbe v 

strugi masivne in odporne na velike vlečne sile. Voda v pogojih tega hidravličnega stanja zelo 



 

68 
 

burno reagira na spremembe v pretočnem profilu. To se najbolj odraža pri premostitvah, ovirah 

v strugi, zožitvah in velikih zavojih struge kar posledično sproža erozijske pojave v strugi. Manj 

so ureditve  prilagojene režimu nizkih voda. Ne le na odsekih odjemov, tudi na drugih odsekih v 

obdobjih brez padavin dobimo vtis, da je reka osušena oziroma ima majhno vodnatost. 

Hidravlično optimalen profil zato nujno želimo spremeniti tudi v ekološko optimalen profil. 

Iščemo kombinacijo obojega na način, da se čim bolj zmanjša poplavno ogroženost in poveča 

sonaravnost. Enako razmišljanje se uveljavlja  tudi pri izvajanju regulacij na pritokih ter pri 

gradnji ali obnovi cest. 

 

V novejši strokovni literaturi je veliko predlogov za spreminjanje reguliranega profila v 

sonaravnega in s tem  optimalnega naravnega pretočnega profila. Pri  množici predlaganih 

profilov pa je vprašljiva hidravlika, čeprav so podani tudi obrazci, s katerimi se ugotavlja vpliv 

ovir v strugi. Žal so  predlogi večinoma ustrezni za nižinske vodotoke, kjer je tok vode mirnejši. V 

literaturi tako skoraj ni moč najti primerov izdelave sonaravnega hudourniškega profila na  

dolgih razdaljah, kakršnega ima  recimo Mislinja.  

 

Struge na porečju Mislinje bi bilo smotrno urejati na sonaravni način, s katerim »vračamo« 

nekatere izgubljene naravne vrednote, povečamo samočistilne sposobnosti, izboljšamo 

življenjske pogoje za živi svet, povečamo vodnatost in zadržimo čim več vode v sami pokrajini 

oziroma na porečju. V taki strugi naj bo več tolmunov, brzic, zožitev in prodišč. Strugo se 

oblikovno razčleni glede na obstoječe prostorske možnosti in potrebne pretočne sposobnosti. Ob 

visokih vodah se nato v strugi oblikujejo mikro-strukturni elementi, ki bodo ponudili ugodnejše 

življenjske pogoje za vodne organizme. Pomembna so tudi stalna, trajnostno naravnana in 

sonaravna vzdrževalna dela. Upošteva se smernice za vzpostavljanje in obnavljanje takih  

hidromorfoloških razmer, ki bodo obogatile ribjo populacijo. Predlagani ukrepi večinoma ovirajo 

pretok visokih voda, zato jih je treba uskladiti s potrebami po obvladovanju poplavnih škod.  

 
Predloge je možno uvrstiti med ukrepe za globalno ekološko obogatitev Mislinje in med ukrepe, 

ki so namenjeni boljšim življenjskim pogojem osiromašene ribje populacije in celotnega vodnega 

in obvodnega življa. Hkrati se s takimi ukrepi bogatijo vodne zaloge in dviga privlačnost vodnega 

prostora tudi za potencialne nove rabe voda in vodnega prostora.     
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 Razčlenitev dna z erozijo dna in tvorjenjem prodišč 6.2.2

Reguliranih delov struge ni možno več preoblikovati nazaj v stanje naravne struge, lahko pa se 

ustrezno razčleni dno. Tehnični ukrepi ne segajo iz nivelete dna in gabaritov pretočnega profila, 

da ne spreminjajo pretočnih sposobnosti  (zagotovljen pretok visokih voda).  

 

Vzporedno s tem se v začetnem obdobju zmanjša vnos proda, s čimer  se zmanjša pretok proda v 

strugi. S tem se povečajo dinamične sile visokih voda in sprožijo poglabljanje dna na predvidenih 

mestih. Ta prod se posledično odlaga na razširitvah.  

 

Zmanjšanje pretokov proda povzroči povečanje vodnih hitrosti. S poglabljanjem struge se 

zmanjša lokalno poplavljanje. Bojazen, da zaradi zmanjšanja vnosa proda v strugo ne bo več 

prodišč za drstenje je odveč, ker se bo prod nadomeščal iz erozijskih procesov dna.  Za 

zmanjšanje pretoka proda bo verjetno zadostovalo redno odstranjevanje zaplavkov v zgornjem 

toku Mislinje.  

 
 Obnova pragov, jezov in drč za namene obogatitve ribje populacije 6.2.3

Pragovi, drče in jezovi se nahajajo na spodnjem delu zgornjega toka in v zgornjem delu srednjega 

toka. Njihova konstrukcija je po tipu kompromis med hudourniškim pragom in tipom praga, ki je 

običajen v srednjem toku. Mislinja ima na spodnjem delu zgornjega toka (odsek skozi naselje 

Mislinja) in na zgornjem delu srednjega toka enakomerno pozicionirane pragove. Na kronah 

pragov in jezov se izvede žleb za pretok nizkih voda, pod njimi uredi podslapje,  nad njim  pa 

nadslapje.    

 
 Obnova poškodovanih delov regulacije 6.2.4

Regulacijski profil Mislinje je prilagojen (in zato večinoma odporen) na dinamične sile visokih 

voda. Na redkih »šibkih« točkah, kjer se pojavlja erozija in tam, kjer je to prostorsko možno, se 

izvede »ekološke niše«. Prednostno se določi odseke, kjer lahko povežemo vodne habitate z 

obvodnimi in gozdnimi habitati.  Obstoječe, sicer redke  naravne povezave, se ohranja ali  z 

zasaditvami celo povečuje.   
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 Tipi ukrepov za izboljšanje ekohidromorfoloških elementov v 6.3

strugah  

 
 Kinetiranje in talne jezbice 6.3.1

Kinetiranje se izvede s poglobitvijo dna v liniji, po kateri se ob nizkih vodah pretaka voda. S 

kinetiranjem ni mišljena izdelava fiksne kinete, temveč dodatna razčlemba dna in poglabljanje 

dna struge. V regulirani strugi se pri upadanju visoke vode odlaga prod v blago nakazanih 

prodiščih med katerimi se pretaka nizka voda. To je posebno opazno na odsekih, kjer je voda 

odvzeta za energetske namene. Kineta se torej pretežno prilagaja vijugam »nizko vodne struge«. 

Poglobitve se naredijo na konveksnih delih, kar pomaga pri nadaljnjem oblikovanju bolj naravne 

hidromorfologije. Kinete lahko tudi fiksirati s talnimi jezbicami, ki dodatno  povečujejo 

razčlenjenost dna. 

 

Talne jezbice (imenujejo jih tudi bune ali peresa) usmerjajo vodni tok. Vgradijo se v reguliranih 

odsekih, lahko tudi v kombinaciji s kinetiranjem dna kot usmerjevalke kinete. Za jezbico se lahko 

v konveksi (notranja stran zavoja) pojavijo manjša prodišča. Jezbice so vkopane v dno. Vrh je v 

niveleti regulacije, tako kot pri talnih pragovih.  Zaradi jezbic se  sprožajo erozija dna med glavo 

in nasprotno stran brežine in s tem poglabljanje struge. Dolžino jezbice določimo glede na 

možno globino poglabljanja in odpornostjo nasproti ležeče brežine. Njihova lega glede na matico 

struge je lahko pravokotna ali poševna po vodi navzgor ali navzdol. Odvisna je namreč od 

granulatov ali prostorske možnosti za oblikovanje prodišče nad in pod jezbico. 

 

Optimalna dolžina enostranske talne jezbice je 2/3 struge. Talne jezbice so lahko tudi 

dvostranske z različnimi zamiki središčne odprtine glede na matico struge. Podobne so v sredini 

pretrganim ali poškodovanim talnim pragovom. Z zamikom presledka lahko usmerjamo nizke 

pretoke, vijugava smer toka nizke vode pa se oblikuje z ustrezno razporeditvijo. Jezbice so 

izdelane iz lomljenca ali lesa, možno pa tudi v kombinaciji obojega.   

 
Velikost lomljenca se izbere glede na največje vlečne sile ob visokih vodah tako, da jih voda ne 

izpuli in razmeče po dnu struge. Razmetani bi namreč preveč ovirali pretok visokih voda. Glava 

jezbice mora biti tudi dovolj globoko vkopana, da ne pride do izpodkopavanja in povešanja. 

 

Zaradi vgradnje enostranske jezbice je bolj obremenjeno vznožje na nasprotni brežini, zato se 

lahko ob visokih vodah pojavijo poškodbe. Te preprečimo tako, da se izpodkoplje nožica tlaka in 

doda nekaj debelejših kosov lomljenca. Talne kamnite jezbice v obliki neporavnanega 

kamnometa prikazuje Slika 24. 
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Slika 24: Talne kamnite jezbice v obliki neporavnanega kamnometa (levo: izgled pred ureditvijo, desno: 
izgled po ureditvi). 

 

 

Slika 25: Primer ureditve struge z neurejeno razpostavljenimi kamni in neporavnanim kamnometom (reka 
Zilja). 
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 Obnova pragov, jezov, drč in vgradnja jezbic 6.3.2

S pragovi, jezovi in drčami zmanjšujemo večje padce dna, ki nastanejo zaradi krajše struge 

(regulacije) in zmanjšujemo večje tlačne sile, ki nastanejo ob zožitvah struge (mostovi). Jezovi se 

gradijo tudi  za odjem vode. Pragovi in jezovi so izvedeni v kombinaciji z utrjenim dnom dna pod 

njimi (podslapje). Rečemo, da stabilizirajo niveleto struge (povprečne  višinske kote dna), s 

čimer preprečujejo poškodbe temeljev mostov in vodnih objektov. Zmanjšujejo tudi padce 

gladine vode pri visokih vodah oziroma umirjajo in usmerjajo vodni tok, da ostane v regulirani 

strugi. Če dno struge pod objekti ne nudi ustrezne odpornosti velikim silam padajoče vode, se 

lahko pojavijo »poškodbe« podslapja. Te se »širijo« tudi na  preostali del objektov. Na Mislinji so 

podslapja tlakovana, večina je poškodovanih. Izpuljeni kamni so odloženi po strugi navzdol in 

povečujejo hrapavost. Njihova prisotnost ne prispeva k zadostni razčlenjenosti dna za 

obogatitev vodnih habitatov in s tem vodnega življa.  

 

Utrjeno ali poškodovano podslapje je smiselno nadomestiti z »vodno blazino«. To je v bistvu 

velik tolmun v katerem se uničuje vodna energija, tako kot se to dogaja pod naravnimi slapovi. 

Nadomeščanje utrjenih podslapij z vodnimi blazinami, ki podobno stabilizirajo objekte kot 

utrjeno dno povečuje  vodnatost struge in s tem življenjske pogoje ribji populaciji in drugemu 

vodnemu življu. Predelavo praga (predelava podslapja v vodno blazino) ponazarjata Slika 26 in 

Slika 27. 

 

V prodnih rečnih nanosih se npr pri 1,30 m visokem pragu v podslapju lahko oblikuje do 4 m 

globok tolmun (specifični pretok 12 m3/s; merodajno zrno 40 mm). V hidrotehnični literaturi 

obstajajo za izračun dolžine in globine vodne blazine ustrezni obrazci. Poglabljanje tolmuna 

lahko ogrozi stabilnost praga in brežin, zato se obrobje tolmuna in podnožje praga zavaruje s 

kamnometi.  Prekomerno poglabljanje tolmuna se omeji z zasipom drobnega lomljenca ali 

debelih prodnikov s premerom, ki preprečuje nadaljnje poglabljanje (hidravlični izračun!). 

 

Funkcija praga ni ogrožena, če na prelivu manjka en kamen. To pa je pri nizkem pragu že dovolj 

za prehod rib, ki ovir ne preskakujejo. Pri višjem pragu je ta prehod stopničast in zgoraj 

uokvirjen. Na tlakovani drči se v ta namen izmenično izpuli nekaj kamnov.  

 

Našteti ukrepi za prehode rib lahko prag, jez ali drčo oslabijo, zato je treba nastale odprtine 

povezati z betonom. Vanj se vtisne grobe in hrapave brazde v katere se ujame peščeni in prodni 

substrat.  
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Slika 26: Vzdolžni prerez predelave podslapja v vodno blazino. 

 
Slika 27: Prečni prerez predelave podslapja praga v vodno blazino in izdelava prehoda za vodne organizme. 
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Slika 28: Stalni tolmun v podslapju praga v sicer velikokrat presušeni strugi in lokalno razširitvijo pod njim 
(reka Zilja). 

 

 
Slika 29: Sonaravno izdelan nizek prag iz velikih kamnov, enoletni poganjki potaknjencev (reka Zilja). 
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Slika 30: Izdelava lesene jezbice pod gladino nizke vode za namene oblikovanja tolmunov. 

 
Slika 31: Jezbice iz lomljenca pod gladino nizke vode za namene oblikovanja tolmunov.  
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Slika 32: Kinetiranje kamnitega podslapja z odstranitvijo kamnov in betoniranjem betonske mulde. 
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Nižje kamnite pragovi se zamenjajo z lesenimi. Za porečje Mislinje se predlagata dve dodatni 

konstrukciji, rešetkast prag in strešni prag.  

 

Rešetkasti prag - Primeren za manjši vodotok. Rešetko tvorijo oblice, ki so izmenično 

pričvrščene na pilote oziroma. Dopusti se podtekanje, ki ga ovirajo izmenično zabiti piloti. Pod 

oblicami se pričakujejo manjše poglobitve. Tak prag je premostljiv za vse vrste vodnih 

organizmov. Rešetkast lesen prag je prikazuje Slika 33. 

 

 

 
Slika 33: Rešetkast lesen prag.   
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Strešni prag -  Strešni prag (Slika 34) je tudi ribje zavetišče. Prelivno polje se izdela kot napušč. V 

strokovni literaturi se ta prag večkrat pojavlja v različnih konstrukcijah. Če je tak prag še v 

kombinaciji s tolmunom (vodno blazino) je to za ribjo populacijo v regulirani strugi zelo 

sprejemljiv objekt. Primeren pa je seveda tudi za naravne vendar enolične struge. V bližini 

brežine se en polovičar ali ploh ne pritrdi, da nastane v prelivu ozka rega skozi katero se pretaka 

del nizke vode. Predstavlja prehod za vodne organizme. V skici je prikazana lažja izvedba. Glede 

na velikost vodotoka pa se strešna dodatno prečno poveže z oblicami.  

 

 
Slika 34: Lesen strešni prag   
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 Ekološke niše  6.3.3

Izdelava ekoloških niš (Slika 35) je priljubljen ukrep pri revitalizacijah reguliranih, enoličnih 

vodotokov. To so majhni zalivčki, imajo lahko ozek vhod. Služijo kot ribja zavetišča posebno za 

mladice, so pa tudi habitat za dvoživke in bogatijo prehrambno verigo. Delno tako prevzamejo 

funkcije mrtvic.  

 

Za Mislinjo ne predlagamo, sistematičnega vstavljanja ekoloških niš v regulirane dele strug, 

ampak le manjše ureditve na mestih, kjer so brežine že erodirane (»poškodovane«)  in na 

mestih, kjer so brežine prekinjene zaradi bočnih vtokov (pritoki, kanali, cevi). Večje niše se uredi 

na mestih ostankov starih strug,  ob gozdnih otokih in na odsekih enostranskih regulacij pod 

vznožjem hribov. Hribi ne smejo biti plazoviti.  

 

Poškodbe brežin se pojavljajo največkrat ob podslapjih pragov. Odprto površino se prekrije s 

popleti, vmes pa se vsadi opore iz lomljenca. Ekološke niše povežemo po kineti s tolmunom v 

podslapju.  

 

 
Slika 35: Primer oblikovanja vodne blazine, prehoda za vodni živelj in umestitev ekološke niše v trdo 
regulacijo. 
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Slika 36: Primer razčlenitve dna in oblikovanja vodne blazine. 

 

 
Slika 37: Primer ekološke niše na reki Zilji. 
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 Ribja zavetišča  v regulirani strugi 6.3.4

V literaturi obstaja veliko primerov ribjih zavetišč v regulacijah, ki pa jih je treba smiselno 

dimenzionirati in umestiti v strugo. Upoštevati je potrebno vlečne sile ob visokih voda, 

prodonosnost (dinamične sile za transport ter odlaganje proda; količine sedimentov, ki so na 

razpolago za premeščanje), zahtevane pretočne sposobnosti struge in razmere ob nizkih vodah. 

Objekti morajo biti torej odporni pred poškodbami, zavetišča pa se ne smejo prehitro zapolniti. 

Kot ribje zavetišče lahko služi prej omenjeni strešni prag (Slika 33 in Slika 34). Je primeren za 

odseke z manjšim padcem. Pri večjih padcih se taka konstrukcija dodatno poveže z oblicami.  

 
V reguliranih delih struge predlagamo ureditev spodmolov (reg) v vznožju brežin (Slika 38 in 

Slika 39). Lahko so dolge po več metrov in uokvirjene s hlodovino. Konstrukcija je zavarovana z 

lomljencem in povsem ugreznjena v brežino, da ne moti pretoka visokih voda.  Da se v regi ne 

odlaga pesek in gramoz, se na nasprotnem bregu  umesti talno leseno jezbico. Leži nasproti 

objekta tik nad zavetiščem (spodmolom).  Zaradi jezbic se prostor pred zavetiščem poglablja, 

prod pa sproti odnaša. Če je tako ribje zavetišče v konkavi (zunanji strani ovinka struge oziroma 

vijuge toka), potem problema z odlaganjem gramoza ni. Rega za umestitev v regulacijo nad 

Slovenj Gradcem je lažja in enostavnejša, rega za umestitev v regulacijo pod Slovenj Gradcem pa 

močnejša.   

 

 
Slika 38: Izdelava spodmolov za nizke gladine vode v vznožju brežin z oblicami. 
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Slika 39: Izdelava spodmolov za višje gladine vode v vznožju brežin z oblicami. 

 

Z namenom ohranitve sedanje stabilnosti brežin na reguliranih delih struge in hkratne 

umestitve ribjih zavetišč, se vgradi lesene kašte ali kranjske stene (Slika 40, Slika 41). Ne le 

material, tudi njihova konstrukcija je do organizmov v vodi in ob vodi prijazna in dopušča, da se 

v temeljni ploskvi umesti spodmol (rega) za ribje zavetišče.   

 

Kašto »ugreznemo« v brežino in z vijačnim prehodom povežemo  manj strmo brežino izven 

kašte s strmo brežino ob kašti. Kašta je izvedena kot suhi zid iz lomljenca in oblic. Dno struge 

pred kašto je tako širše, pretočni profil večji. Na zgornji strani sega vogal kašte v pretočni profil, 

kar ustvarja turbulenco, ki preprečuje odlaganje gramoza in proda pred kašto oziroma v 

zavetišče. Prod in pesek se odlagata na nasprotni strani kašte, ker je celotna površina pretočnega 

profila večja od regulacijskega profila. Tako nastala prodišča lahko postanejo drstišča. V kolikor 

se v regi kljub vsemu odlaga gramoz, se vgradi jezbice oziroma polovične talne pragove. 

Polovični talni prag ali jezbico se vgradi tik nad zavetiščem, da od tam odriva tok in povzroči 

postopno poglobitev dna pred vhodom v ribje zavetišče. Glava jezbice lahko sega povsem v 

bližino zavetišča, da je turbulenca še večja in popolnoma preprečeno odlaganje gramoza.  

 

Rega v kašti se izdela tako, da se spodnja prazna lega zgoraj zapre z oblicami (ali poloblicami če 

obtežba z lomljencem ni velika). Odmik med oblicami se zagotovi iz zunanje strani z oblico, ki 

sega v brežino kot sidro. 

 

Kašta se navadno hitro zaraste s hidrofilnimi rastlinami, ki sčasoma nadomestijo strohnenj les. 

Lege lomljenca se sčasoma prilagodijo rastlinam, lomljenec je  »vraščen«  v brežino. 
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Slika 40: V brežino ugreznjena lesena kašta (kranjska stena) s spodmolom – prečni  pogled in tloris. 

 
V kolikor je možno dobiti večje kose lomljenca ali plošč, se naredi kamnito zavetišče. Lomljenec 

v zamikih položimo ob vznožje brežine. Presledki med lomljenci (kamni) ne smejo biti preveliki 

oziroma morajo biti veliki ravno toliko, da je erozija preprečena. Zamaknjeni kamni imajo 

funkcijo majhnih jezbic iz enega kamna. Vrsta kamnov nikakor ne sme segati v gabarite 

visokovodnega profila, njihova postavitev pa naj se zgleduje po tem kako visoka voda v 

hudournikih umešča balvane v brežino. Iz kamnitih plošč pa lahko naredimo v nožici brežine 

konzole, ki so lahko tudi nepravilnih oblik. 

 

Kamnita zavetišča so obstojna in hitro narejena. Pridejo pa v poštev le tam, kjer se že nahaja 

obrežno zavarovanje iz kamna. Lahko ga naredimo tudi pri izvedbi dvojnega profila v Slovenj 

Gradcu. Ribja zavetišča iz prefabriciranih armirano betonskih elementov so sicer možna, vendar 

material ni sonaraven.  
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Slika 41: V brežino ugreznjena lesena kašta (kranjska stena) s spodmolom – 3d pogled. 
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 Drugi ukrepi za povečanje pretočnega profila in hidromorfološke 6.3.5

razgibanosti 

 
Povečevanje pretočnega profila ni namenjeno odpravljanju poplavne ogroženosti, saj pretočno 

sposobnost na Mislinji diktirajo premostitveni objekti in regulacije. Povečanje pretočnega profila 

ima lahko minimalen lokalni vpliv pri rednih poplavah, predvsem pa lokalno povečuje vodne 

mase in daje možnosti za hidromorfološko bogatejšo razgibanost struge, torej daje možnost 

izvedbi sonaravnih ukrepov in formiranju prodišč. V širšo strugo lahko umestimo tudi kopalne 

vode.  

 

Zgoraj navedeni ukrepi kot so zmanjšanje količin plavljenega gramoza, tolmuni v podslapjih in 

ekološke niše so ukrepi, ki so povezani tudi s povečevanjem struge. Vodno maso lahko povečamo 

s  širjenjem struge in zajezitvami pod njimi. Za te namene je treba imeti na razpolago zemljišča 

ob strugi.  Take razširitve struge in zajezitve vode ponujajo velike možnosti razvoja rekreacijsko 

turističnih dejavnosti, povečevanju podzemne zaloge vode in zmanjšujejo splošno osušenost 

pokrajine. Zajezite, ki bi imele bolj mokriščni karakter (stalno spreminjanje  višine vode), pa  

lahko postanejo tudi bogat habitat za vodni živelj. Prevzemajo lahko tudi funkcijo rastlinske 

čistilne naprave.  

 

Predlagamo manjše lokalne razširitve struge Mislinje v zaraščenih območij ali v kombinaciji s 

pritoki v obliki pretočnih jezerc in bifurkacij. Večje razširitve se izvede na odsekih, kjer se struga 

približa vznožju hriba. Tu se strugo razširiti do hriba. V razširitvah se odlagajo večje količine 

proda, na katerem nastanejo drstišča. V razširitvah se lahko umestijo otočki (Slika 42), na 

katerih uspeva hidrofilna zarast. Take razširitve so lahko tudi zametki kopalnih voda.   
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Slika 42: Razširitev naravne struge z otočkom 

 

 
Slika 43: Z velikimi kamni zavarovan obraščen umetni otoček na reki Zilji. 
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Slika 44: Lokalna razširitev struge z ostanki prejšnjega obrežnega zavarovanja kot otočki (reka Zilja). 

 

 
Slika 45: Lokalna razširitev struge z velikim otočkom, ki je nadgrajen z leseno kašto (reka Zilja). 
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 Hidravlično in ekohidromorfološko optimalen profil za 6.4

obvladovanje ogroženosti pred poplavami in obnovo naravnih 

lastnosti reke 

 
 Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin 6.4.1

Strugo, ki je regulirana in ima enoten trapezoidni profil in pragove lahko morfološko razgibamo 

tudi tako, da vznožje brežin utrdimo z globoko vsajenimi lomljencem velikih dimenzij ali 

skalami. Na ravnih odsekih lahko pričakujemo  poglobitve dna po celi širini, proti zavojem pa na 

zunanji strani bolj kot na notranji.  

 

Za izvedbo predlagane ureditve uporabimo nove gradbene tehnologije in opremo, ki je včasih ni 

bilo. Tako se lahko z uporabo novih tehnologij v kamnolomih pripravi dovolj velike kose 

lomljenca (kamnov oziroma skal). Z nakladalnimi stroji in kamioni velikih moči in kapacitet 

lahko tako lomljenec tudi pripeljemo do mesta vgradnje. V območjih naselij in prometnic, kjer je 

potrebno vodni tok močno nadzorovati, da ne pride do poškodb objektov, se  lomljence skrbno 

zloži v sistem kamnitega tlaka. Skrbno zložen lomljenec na izpostavljenih brežinah in njihovih 

vznožjih bo ostal osnova za vsako urejanje struge Mislinje. Visoka voda namreč teh kamnov na 

noben način ne sme premakniti oziroma izpodkopati. Posamično posajeni kamni v brežini v   

sistemu klasičnega tlaka bi bili namreč preveč  izpostavljeni vlečni sili vode in se ne bi obdržali 

na mestu vgradnje.  

 

S postavitvijo velikih posamičnih kamnov v vznožje brežin lahko fiksiramo strugo v želeno smer 

podobno kot z jezbicami uravnavamo lokalno morfologijo dna. S strojnim izkopom je možno 

kamne oziroma skale temeljiti dovolj globoko, da ne prihaja do izpodkopavanja. Dovolj velike 

kamne oziroma skale, ki se lahko posamično uprejo vlečni sili vode ni potrebno polagati v blagih 

nagibih. Enako tudi ni treba, da se stikajo med seboj. Nagibi se lahko v obliki suhega zidu 

povečajo na razmerje 1:0,75. Ko se zmanjša nagib brežine, ki se ga uporablja pri klasični trapezni 

regulaciji in se ohrani zgornja širina struge, se poveča površina pretočnega profila. Povečanje 

profila spremeni tudi hidromorfološke pogoje na dnu (usedanje proda v konveksah, poglabljanje 

dan v konkavah). Kljub poglabljanju skale ostanejo na svojih mestih, saj so globoko temeljene, 

dno pa postane strukturirano in hidromorfološko razgibano.  

 

V predlaganem tipu struge ni talnih pragov. Globalna niveleta (povprečen kot dna na 

posameznih odsekih ob katerem vladajo hidrodinamično stabilne razmere, se ohranja z ustrezno 

hrapavostjo dna in talnimi jezbicami. To niveleto določimo s hidravličnim izračunom, kjer 

izhajamo iz obstoječe regulacije.  Lokalne poglobitve in zvišanja dna  oblikuje vlečna sila in 

dovoljuje matična kamnina.  

 

Zložba velikih kamnov se lahko mestoma oblikuje v ribja zavetišča.  V regah in razmikih med 

kamni se lahko vsadijo potaknjenci. Predlagani profil ima tudi druge ekološke prednosti. Veliki 

kamni so odporni proti razrivanju pri debeljenju drevnin, saj jih debeljenje drevnin še bolj 

zasidra in stisne med seboj. Po drugi strani lahko prepreči rast velikih dreves. Dodatna prednost 

takega profila pa je manj potrebnega vzdrževanja, lažje rekonstrukcije, delo s stroji in možno 

delo v vodi.  
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Pri polaganju skal v brežino mora izvajalec  posnemati razpored kot ga vidimo na vzorčnih 

odsekih. Zgleduje se lahko tudi po drugih odsekih, ki imajo podobne hidrodinamične lastnosti.  

Dela je potrebno izvajati tako, da bo vkljub razmetanosti vladal red in da bo le videti, da so 

vkopane skale v svoji legi prilagojene rezultatom hidravličnih presoj.  

 

Slika 46 primerjalno prikazuje standardni tip regulacijskega profila in predlagani tip z velikimi 

kamni. Geometrijsko gre za skoraj isti profil, hidravlični parametri pa se med seboj razlikujejo. 

Predlagani profil ima večjo površino, večji hidravlični radij in večji padec (ni pragov). Večja pa je 

tudi hrapavost. Pretočne sposobnosti obeh profilov so podobne. Hidravlične karakteristike je 

treba vsekakor preveriti in temu ustrezno načrtovati ureditev za posamezen odsek reke.   
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Slika 46: Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin. 
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 Poseki obvodne drevnine in čiščenje brežin 6.4.2

 
Biološke raziskave potrjujejo tudi, da ima pas drevesne in grmovne zarasti dobre puferske 

lastnosti (zadrževanje in razgrajevanje hranil, organskih in nevarnih snovi) in je pomemben 

habitat za nevretenčarje, dvoživke,  plazilce in ptice.  Prisotnost dreves in grmovja je potrebna 

tudi zaradi osenčenja vode, ohranjanja nižjih temperatur zraka, vode ter padanja naravnega 

rastlinskega drobirja v vodo. Vse to je potrebno tudi za ohranjanje zdrave in velike ribje 

populacije in populacije vodnih sesalcev.    

 

Zaraščenim strugam in strugam z velikimi količinami usedlin se postopoma zmanjša pretočna 

sposobnost. Gosta in stara zarast lahko povzroča tudi erozijske pojave v brežinah in ovira 

vračanje poplavne vode nazaj v strugo. Kalna visoka voda se med zarastjo na brežinah umirja. 

Odlaga se mulj. Tako se tekom let oblikujejo brežinski vršaji, ki tudi preprečujejo vračanje 

poplavne vode nazaj v matično strugo. Nastajajo tako imenovani poplavni žepi, zaradi katerih 

lahko poplave trajajo več dni. Da se ohranja dogovorjena pretočna sposobnost strug, ki je 

potrebna za obvladovanje poplavne ogroženosti, moramo brežine in dno struge ciklično in 

sonaravno vzdrževati. 

 

Poseki dreves so potrebni, morajo pa se izvajati v smislu pomlajevanja. Stara drevesa, ki zaradi 

svoje teže ogrožajo stabilnost brežin se odstrani s štori vred. Pustijo se monumentalna in 

markantna stabilna drevesa. Ne le da je zaradi njih brežina bolj stabilna in ni erodirana, taka 

drevesa v krajinskem smislu obeležujejo vodotok že iz velike razdalje. Drobno zarast se 

odstranjuje v smislu redčenja. Veje grmičevja in odkopane invazivne rastline se nikakor ne 

smejo metati v vodotok. Enako velja tudi pri posekih zaradi vzdrževalnih del in geodetskih 

meritev. 

 

Na mestih urejanja struge, kjer je bil izveden posek obvodne drevnine se s potaknjenci spodbuja 

novo zarast. Na nekaterih mestih so odloženi biološki odpadki, ki izvirajo pretežno iz vrtov. 

Vmes so tudi ovenele tujerodne rastline. Ne le deponije, temveč tudi neposredni odtoki 

kanalizacije v struge povzročajo dodatne obremenite voda in niso primerni.  
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 Možnosti za ureditev naravnih kopališč 6.5

 
Na rekah so naravna kopališča tam, kjer je vode dovolj, brežine in dno ni zablateno, dostop je 

možen, obalni pas pa urejen in dovolj velik. Akumulacije so za kopanje manj priljubljene zaradi 

nihanja gladine vode in obalnega ugreza (zamuljenosti). Na porečju Mislinje ni kopalnih voda, saj 

reka Mislinja večinoma ni dovolj vodnata, večjih zajezitev vode pa ni. Z vodogradbenimi ukrepi 

bi bilo za ta namen potrebno zagotoviti dovolj velika vodna telesa, v katerih bi bilo varno plavati.    

 

Mislinja sicer nima velike struge, ima pa velik padec. Možno je, da se del vode iz reke preusmeri 

izven struge v manjše jezerce ali pa reko lokalno zajezi ter tam uredi kopalno vodo oziroma 

kopališče. Jezerce, ki je urejeno izven struge je  vkopano v obstoječi teren ali pa omejeno z 

obodnimi nasipi. Lahko je tudi kombinacija obojega. Za boljšo kvaliteto se dovodni kanal izdela 

kot čistilni jarek z veliko gostoto meandrov. Primer je ureditev melioracijskega jarka Lešnice, 

pritoka Drave. 

 

Lokalna zajezitev za potrebe ureditve kopališča se lahko naredi z membranskim pragom. Nad 

pragom se glede na zajezeno višino izdelajo dvostranski nasipi. Širina preliva in razmik nasipov 

mora ustrezati pretoku najvišjih voda. Za kopanje je primerno podslapje pod širokim prelivom. 

Nad vtokom vode v kopalni bazen je treba izdelati stranski prodni izpust za izpiranje zaplavka iz 

dovodnega kanala. Slaba stran take rešitve so problemi, ki jih povzročijo ekstremne hidrološke 

razmere. Posebej je treba proučiti ustreznost vodarskih ureditev za varnost kopalcev, varnost 

kopanja tudi v obdobjih nizkih vodah (premalo vode, evtroficirana voda…) in ustreznost 

vodarskih ureditev za potrebe obvladovanja ogroženosti zaradi poplav ter transporta 

sedimentov. Ker bi se v zajezbo odlagal prod in pesek, v primeru velike erozije prsti in 

onesnaženja pa tudi neprijeten mulj, bi bilo take bazene treba redno čistiti. Zavedati se moramo 

tudi, da veliko kopalcev lahko poslabša kakovost vode, uničuje vodne in obvodne habitate ter 

makrozoobentos.  

 

Predlagamo, da se vzporedno s sonaravno (sicer urbano) ureditvijo struge Mislinje v Slovenj 

Gradcu poišče tudi lokacija za kopalno vodo. Eden od predlogov je kar  zajezitev reke Mislinje v 

Slovenj Gradcu z zapornico. Z zapornicami se regulira prostornina zajezene vode. Pred 

bližajočimi se visokimi vodami se zajezitev delno izprazni. Na zajezenem odseku se brežina 

ustrezno utrdi, nagib se poveča. Kopališče se uredi v zajezeni vodi nad zapornico ali pa tudi pod 

njo, če ima primerno podslaplje (vodno blazino). Brežine se ustrezno uredi in utrdi s kamnitimi 

tlaki ali tlaki iz betonskih plošč. Oblikujejo se stopničaste brežine. Jez z zapornicami mora imeti 

ribjo stezo.  

 

Druga možnost je izdelava vzporednega  kopalnega bazena ob strugi. Voda se vanj odvede s 

kanalom ali naravno urejenim koritom, ki je tik nad zapornico. V dovodni kanal se vgradi 

mineralni ali aktivni filter. Tudi tu je možno, da se dovodni kanal izvede kot čistilni jarek. Voda 

se iz kopalnega bazena vrača v podslapje zapornice. Zaradi odvzema vode za kopalni bazen se na 

delu struge zmanjšajo pretoki. Potrebna bi bila tudi ribja steza na jezu zapornice. Glede na 

različno sočasnost potrebe po vodi za oba namena (čas kopanja, čas drsti, čas selitve in 

premeščanje rib) je s pretoki oziroma z vodo časovno ustrezno razporejati.   
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Kopalne vode je sicer možno urediti tudi na pritokih, opuščenih mrtvicah in ribnikih. Žal se tam 

lahko pojavljajo velike težave zaradi zablatenosti in zarasti z vodnim rastlinjem. Gramoznic s 

peščeno prodnatimi tlemi na porečju Mislinje ni. Manjše akumulacije se lahko naredi v ustrezno 

razgibanem terenu, kjer se vodo z manjšimi zemeljskimi deli zajezi. Izvor vode v kopalnem 

bazenu je lahko torej tudi visoka podzemna voda, ki se v gramozni podlagi pretaka in čisti.  

 

V kvartarna peščeno glinena tla dolin se lahko skoplje tudi nove kotanje (Mislinjska dolina, 

Jenina, Suhadolnica) in tako uredi kopalne vode.   

 

Največji problem pri kopalnih voda je ureditev obalnega pasu, ki je pomemben za zadrževanje 

ob vodi in za dostop v vodo. Če v kopalni vodi ni prodnate podlage kot je n.pr. v bazenu Šobec, 

bodo kopalci vodo močno skalili (n.pr. Rakitna). Te pojave se da omiliti z izdelavo pomolov, ali 

pa se na obalni pas navozijo velike količine gramoza, ki ga je pa treba z leti obnavljati. 

 

Na porečju Mislinje je več možnosti za gradnjo manjših zajezitev vode na pritokih. Če imajo na 

teh lokacijah kvartarni gramozni nanosi večje količine gline in ilovice, lahko pride do velikega 

zamuljanja in zablatitev dna jezer, kar lahko povzroči posebne težave.   

 

 Ureditev struge Mislinje v Slovenj Gradcu 6.6

Struga Mislinje ima v  mestu obliko trapeznega profila, ki se sicer izdeluje za regulacijo vodnega 

toka v manjših vodotokih izven naselij in melioracijskih jarkih. Tudi odvodni in dovodni kanali 

ter razbremenilniki imajo navadno trapezno obliko. Trapezna oblika in ravne brežine dajejo 

sicer hidravlično najbolj ugodne parametre (ugodne pretočne sposobnosti). Žal pa trapezni 

profil, čeprav se po njem voda hitro odvaja, v mestih  ni ravno primeren. Reka je v več ozirih 

pomemben element mestne ureditve. Rečne struge morajo biti zato zgledno  urejene, dostop do 

vode omogočen, hkrati pa varen v vseh pogledih in situacijah. Mestne rečne struge  tudi ob 

nizkih vodah ne smejo delovati siromašno in onesnaženo. Žal Mislinja v Slovenj Gradcu tudi pri 

normalno velikih pretokih daje vtis, da je v koritu malo vode. Vzrok za takšen vtis je velik padec 

struge in velik enakomeren pretočni profil. Pri vstopu Mislinje v Slovenj Gradec je padec struge 

kar 1.3 %, pod mestom pa se razpolovi na 0.7 %.  Slab vtis dajo tudi na brežine odložene 

muljaste naplavine in odpadki.  

 

Predlagamo tri koncepte ureditve struge v Slovenj Gradcu, zajezitev z zapornico, razčlenitev 

trapeznega profila s kranjskimi stenami in preureditev sedanjih brežin v pohodne terase ter niše 

z drevesi. Ureditev brega in navezave na ostali mestni prostor se prilagodijo izbrani ureditvi 

struge.   
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 Zajezitev vode 6.6.1

 
Problem majhne vodnatosti tudi ob normalno velikih pretokih se lahko reši z zajezitvijo z 

zapornico (kot je to v drugih mestih). Žal ima Mislinja prevelik padec le za eno zapornico. 

Zajezitev je namreč pri sedanjih globinah lahko dolga največ do 200 m. Dolžino zajezitve je  

možno povečati, v kolikor se izbere odsek Mislinje z večjo globino in  obojestransko zgradi nizek 

nasip ali visokovodni zid. Hkrati lahko tako zajezitev ob določenih hidravlično hidroloških 

pogojih in ureditvi brežin uporabimo tudi za ureditev naravnega kopališča.    

 

V primeru zajezitve bi se lahko pod gladino zajezitve povečal tudi pretočni profil. S tem bi se 

odpravila ogroženost morebitnih poplav v Slovenj Gradcu. Nasprotno, zaradi zajezitve je lahko 

oviran odtok iz meteorne kanalizacije ob kratkotrajnih intenzivnih nalivih.  

 

Konstrukcija zapornice je lahko obenem tudi brv čez Mislinjo. Taka brv ima streho, ki je tako ali 

tako potrebna za zaščito avtomatskega dvižnega mehanizma. Konstrukcijo zapornice in brvi je 

možno arhitekturno obdelati in uskladiti z mestnim okoljem. Lahko se uredi tudi ustrezna 

avtomatika zapornic, ki reagirajo na vsako spremembo pretoka gorvodno in sprotno uravnava 

gladino vode pri nastopu visokih voda. Ob zapornici se zgradi tudi ribjo stezo. 

 

Mirna gladina, ki bi se zrcalila skozi Slovenj Gradec bi bila zanimiva za ureditev dodatnih 

parkovnih ureditev ob vodi. Privabila bi tudi vodne ptice in rekreativne ribiče. Predlagano 

ureditev z zajezitvijo. Le to treba razumeti kot delno ureditev, ki jo je treba kombinirati z 

drugimi obvodnimi ureditvami.  
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 Dvojni profil s kamnitimi zidovi 6.6.2

 

Druga možnost ureditve Mislinje skozi Slovenj Gradec je izdelava dvojnega profila s kamnitim 

zidom (

 
Slika 47). To ureditev je možno speljati po celem odseku struge skozi Slovenj Gradec. Širina 

spodnjega (malega) profila je ožja kot je današnja širina dna. Gladina vode ob nizkih pretokih je 

zato dvignjena. Odpadki se ne zadržujejo v nizki vodi. Sicer izgubljene površine pretočnega 

profila na spodnjem delu se nadomesti s širšim profilom na zgornjem delu. Gabariti zgornjega 

roba struge ostanejo isti, same brežine pa so bolj strme. S kamnitimi zidovi dosežemo stabilnost 

brežin, hkrati pa tudi zmanjšamo hrapavost. Bankine kamnitih zidu so zatravljene in pohodne, 

zato jih je možno enostavno  vzdrževati (redno čistiti odložene plavine).   

 

V dno se lahko vgradijo tudi nizki pragovi iz oblic. Razmestitev teh pragov mora biti usklajena s 

pretočno sposobnostjo profila. Kamniti zid ponuja tudi veliko možnosti za gradnjo ribjih 

zavetišč.  

 

 

Slika 47: Izdelava dvojnega profila v območju mesta s kamnitim zidom. 
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 Predelava obstoječega trapeznega profila 6.6.3

 

Na levem bregu se odstrani invazivne vrste rastlin in vse rastlinje, ki ni hidrofilno. Kjer je to 

možno, se z odkopom odvzame tudi nekaj brežine. Na odprte dele brežine se gosto posadi 

vrbove potaknjence (nizke vrste vrb). 

 

Desni breg se predela v sprehajalno pot, ki se bočno spušča in dviguje po brežini od vrha brega 

do vznožja brežine. Podest naj sega do višine srednje vode. Iz podesta do vode se izdelajo 

kamnite stopnice, na notranji (odvodni) strani pa se odkoplje niša. Obda se jo s kamnitim zidom, 

vanjo pa zasadi drevo (vrba, topol, jesen, jelša). Namesto drevesa se v nišo lahko umesti tudi 

klop.  Predlagana ureditev ne ovira pretoka visoke vode, je pa nekoliko problematična zaradi 

vzdrževanja. V  nišah in podestih se bo odlagalo blato. Nagibe brežin oziroma samo širino struge 

se prilagodi podestu tako, da se ohranja sedanja pretočnost struge. Kjer razširitev struge ni 

možna se v brežino  naredi usek, strmo brežino pa zavaruje z ruševci ali kamnitim zidom. 

Rešitve je treba hidravlično preveriti. Po potrebi se tako ureditev lahko uporabi tudi na levi 

strani. Slika 48 prikazuje ureditev brežin s podestom in nišo z dostopom do vode. 

 

Mislinja lahko pri visokem vodostaju poškoduje robove poti. Priporoča se tlakovanje poti z 

ruševci.  

 

 
Slika 48: Ureditev brežin v mestu s podestom in nišo z dostopom do vode. 
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 Kombinacija vseh treh rešitev 6.6.4

Strugi skozi Slovenj Gradec lahko uredimo tudi kot kombinacijo različnih rešitev. Ker so vsi 

predlagani načini ureditve med seboj zelo različni (težko je izvesti skladen prehod  med enim in 

drugim načinom ureditve), se za prehodna mesta uporabijo profili mostov ali zapornice. 

Hidravlično in vizualno bi bil sicer problem rešljiv z vijačnimi in razširitvenimi prehodi, 

bazenskimi tolmuni itd. Razporeditev predlaganih tipov ureditev struge v Slovenj Gradcu je 

odvisna od urbanistične zasnove prostora izven struge.  

 
Izbran predlog 

 
Predlagamo naslednji razpored ureditev (gledano ob reki  navzdol): 

 Od mostu km 10+500 do mostu km 11+000 se ohrani trapezni profil; v  desno brežino se 

umesti podest in useka niše z dostopom do vode. Profil se razširi na levo stran; na levi 

strani se lahko umesti tudi ribja zavetišča v obliki lesene kašte. V vznožju desne brežine 

se nasproti ribjih zavetišč (kašt) vgradi jezbice iz lomljenca. Obstoječo poškodbo v 

podslapju praga nasproti trgovskega centra se preuredi v ekološko nišo.    

 Med km 10+200 in 10+500 se predlaga zajezitev z zapornico. Na tem odseku se uredi 

naravno kopališče. Bazen z vodo naj bo urejen izven struge, na desni strani brežine. V 

dno na novo skopanega bazena se položi glineno plast, nanj pa plasti gramoza v različnih 

granulatih (najprej drobni pesek, nato debelejši prod). Vodo se spelje iz reke Mislinje 

skozi dovodni kanal, ki se izdela kot čistilni jarek. Naravno kopališče se funkcionalno 

poveže z obstoječim grajenim kopališčem. Prouči se tudi možnost zajema meteorne vode 

iz hriba v zaledju (sedaj je verjetno kot drenaža speljana pod cesto v strugo Mislinje).  

 Od km 9+650 do km 10+200 se uredi dvojni profil s kamnitim zidom.  

 

Glede na to, da je voda v Slovenj Gradcu »pri roki«, ni odveč vprašanje zakaj ni urejenih dostopov 

do vode oziroma gasilskih črpališč na ustreznih mestih. Sedaj ko je Mislinja v celoti v trapeznem 

profilu in je verjetno na razpolago mreža hidrantov to sicer ni nujno. Za slučaj katastrof ali pa če 

se izvede dvojni profil, pa bi bilo smotrno v brežine umestiti tudi takšne objekte. 

 

Vse ureditve morajo biti hidrološko in hidravlično ustrezne. Zagotavljati morajo doseženo 

stopnjo obvladovanja tveganj zaradi poplav ter varnost občanov, ki se bodo gibali v mestnem 

rečnem prostoru.  Predlagane ureditve prikazuje Kata 5 (Predlogi razvoja vodnih virov). 
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 Zmanjševanje poplavne ogroženosti s kontroliranim zadrževanjem 6.7

visokih voda  

 
Pojavnost in velikost poplav, ki ogrožajo naselja lahko sicer zmanjšamo s povečanjem pretočnih 

sposobnosti struge. Žal s tem povečamo najvišje pretoke oziroma še bolj koncentriramo odtok 

visokih vodah na dolvodno ležečih območjih. Hkrati iz pokrajine prehitro odvedemo še kako 

potrebne vodne količine. Visoke vode leta 2012 so poplavile več naselij, predvsem pa povzročile 

večje škode v Mislinjskem grabnu, Mislinji, Slovenj Gradcu, Dravogradu ter obrtnih conah 

Pameče in  Otiški vrh. Potrebno je omeniti, da vsa naselja in omenjene obrtno poslovne cone 

ležijo na nekdaj redno poplavljenih površinah Mislinje in Suhadolnice. Z regulacijami struge 

(poglobitvami, izravnavami in izbiro hidravlično ugodne oblike struge) Mislinje po letu 1956 se 

je pogostost poplav v dolini in Slovenj Gradcu na splošno zmanjšala. Pretočni profil struge 

Mislinje v Pamečah se je z ureditvenimi deli, to je z odstranitvijo sedimentov in izravnavami 

brežin povečal jeseni leta 2013. Korito Suhadolnice v Slovenj Gradcu se je povečalo spomladi 

2014.  Nevarnost poplav bo vedno obstajala, saj je prevodnost strug zagotovljena le do izbrane 

meje pretoka, z leti pa se lahko tudi zmanjšuje. Pogostost pojava visokih voda se bo v 

prihodnosti večala tudi zaradi podnebnih sprememb.  Poplave lahko nastanejo tudi ob pretokih, 

ki bi jih sicer struga prevajala, pa jih zaradi lokalnih zamašitev profilov ali novih neustreznih 

objektov v ali ob strugi ne more.  

 

Ogroženost pred poplavami konceptualno načrtujemo  tako, da preprečujemo hitre odtoke voda 

iz povirij in zalednih površin, da zadržujemo večje količine vode tam, kjer je ogroženost 

najmanjša, vodo skozi naselja hitro odvedemo in jo dolvodno tudi zadržimo. Dopustimo redno 

poplavljanje obvodnih nenaseljenih površin. Poplave in zadrževanje padavinskih voda  

povečujejo filtracije vode v tla, s čimer se bogatijo podzemne zaloge vode in manjšajo hidrološke 

suše. Strategije zmanjševanja ogroženosti pred poplavami kombiniramo s strategijami 

zmanjševanja hidroloških suš in povečanja hidromorfološke pestrosti vodnega prostora.   

 

Na reguliranih odsekih struge v naseljih ohranjamo sedanje pretočne sposobnosti. Sonaravne 

dele struge postopoma razširjamo tako, da ohranimo naravni značaj brežin. V zelo razširjeni 

strugi naj se ustvarijo s kinetiranjem pogoji za dvojni profil, ki ga visoka voda potem oblikuje 

sama. 

 

Ob tem je treba še opozoriti, da predstavlja tudi prostornina celotne struge del visokovodnega 

vala. 

 

Ogroženost pred poplavami sicer najbolj zmanjšujemo s tem, da zmanjšujemo ranljivost 

objektov in ne izvajamo gospodarskih dejavnosti v območjih velike nevarnosti poplav. 

Nevarnost  nastopa velikih poplav na območjih, ki so zelo ranljiva  zmanjšujemo tudi tako, da 

enostavno ohranjamo obstoječe poplavne površine, aktiviramo stare ali na njih celo kontrolirano 

zadržujemo še večje količine poplavnih voda. Z ustrezno medsebojno hidravlično povezanostjo 

se na tak način znižajo konice poplavnih valov (ekstremno visoki pretoki) in zmanjšuje poplavna 

nevarnost dolvodno.   Kontrolirano zadrževanje poplavnih voda dosežemo s pregrajevanjem 

doline, z gradnjo nasipov med poplavno površino in površino, ki je ne želimo poplaviti ali z 

ureditvijo prelivanja visokih voda preko brežin na obvodne (poplavne) površine. Območje 

prelivanja voda na obvodno površino imenujemo inundacija ali rečna naravna retenzija. 
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Območje, ki je pregrajeno z dolinskim nasipom s katerim začasno zmanjšamo odtoke poplavnih 

voda imenujemo »suhi zadrževalnik«. Tako poplavljene površine so lahko po potrebi tudi 

območja stalno mokrih zemljišč (močvirja, barja, poplavne loke, mokri travniki) oziroma jih 

delno lahko preuredimo tudi v območja s stalno vodo (ribnik, bajer). Take zadrževalnike 

imenujemo »mokri zadrževalnik«.  

 

V  suhem zadrževalniku se torej voda zadrži le v primerih visokih voda, kar se sicer zgodi le 

redko. Na sliki je prikazana pregrada oz. nasip  suhega zadrževalnika Prigorica pri Ribnici. 

Navadno so taki zadrževalniki suhi tudi po več deset let. Ko se poplavni val zmanjšuje (upada) 

voda  odteče iz zadrževalnika. Če so v prostoru zadrževanja kmetijske površine, so zaradi vode 

nekaj časa neprimerne za obdelavo. Po določenem času in s primerno sanacijo tal se lahko spet 

vzpostavi kmetijska pridelava. V primeru, ko se v prostoru zadrževanja visoke vode ne izvaja 

kmetijska pridelava se tam razvije mokriščna vegetacija, z izredno velikimi ekosistemskimi 

storitvami (visoka biološka produkcija, čiščenje vode, bogatenje zalog podzemne vode, velika 

biodiverziteta, ekoturizem, izkustveno učenje in rekreacija 

 

Iz tujine poznamo tudi rešitve, ko skozi potencialni poplavni prostor poteka cestna in druga 

infrastruktura. V času poplav je sicer nedostopna, so pa za to urejene alternativne poti. Po 

prenehanju poplav jo je treba pregledati in po potrebi obnoviti.  

 

 

 
Slika 49: Primer suhega zadrževalnika Prigorica (Ribnica) (Peček, 2006). 
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V mokrem zadrževalniku je del površine stalno ojezerjen. Jezero je lahko za veliko različnih 

namenov. Tak primer je mokri zadrževalnih na Drtijščici, kjer je nastalo Gradiško jezero. Njegova 

vrednost je opisana in prikazana na spletni strani tamkajšnjega turističnega društva 

(http://www.td-gradisce.si/index.php/jezero/aktivnosti/22-gradisko-jezero). Zadrževalnik 

Drtijščica, ki je bil sicer zgrajen za zadrževanje visokih voda reke Radomlje. Njene poplavne 

površine so se namreč zaradi avtoceste močno skrčile.  V korenu zajezitve se nahajajo pomembni 

habitati za dvoživke in mokriščne rastline (Slika 51). Domačini jezero uporabljajo za turistične in 

rekreativne namene.   

 

 
Slika 50: Gradiško jezero na reki Drtijščici (TD Gradišče, 2014). 

  

 
Slika 51: Mokriščne rastline v korenu zajezitve Gradiškega jezera (TD Gradišče, 2014). 

  

Pregrada 

http://www.td-gradisce.si/index.php/jezero/aktivnosti/22-gradisko-jezero
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Slika 52: Bočno prelivni jez v Gaberju (Fazarinc, 2002). 

 

Preglednica 21: Predlagane lokacije za kontrolirano zadrževanje visokih voda na porečju Mislinje. 

Ime vodne retenzije  Način zadrževanja vode  

Kota 
terena 
pregrade 

Kota vrha 
pregrade 

Višina 
pregrade 

Koristna 
prostornina Občina 

  enota m nv m nv m  m
3
   

Dele 
suhi zadrževalnik z manjšo 
stalno zajezbo 538 552 14 1307000 Mislinja 

Dovže suhi zadrževalnik 519 527 8 400000 Mislinja 

Jenina - Podgorje suhi zadrževalnik 447 452 5 130000 MOSG 

Jenina - Vodriž 
mokri zadrževalnik (v povezavi z 
vodnim parkom Štihovec) 464 478 14 1400000 MOSG 

Mislinjski graben 1  suhi zadrževalnik 732 744 12 31000 Mislinja 

Mislinjski graben 2 suhi zadrževalnik 752 764 12 30500 Mislinja 

Mislinjski graben 3 mokri zadrževalnik  814 875 61 4896000 Mislinja 

Radušnica 1 suhi zadrževalnik 431 441 10 216000 MOSG 

Radušnica 2 suhi zadrževalnik 444 450 6 8500 MOSG 

Selčnica suhi zadrževalnik 369 380 11 600000 Dravograd 

Suhadolnica 1 suhi zadrževalnik 453 464 11 327100 MOSG 

Suhadolnica 2 suhi zadrževalnik 475 490 15 165000 MOSG 

Suhadolnica 3 suhi zadrževalnik 491 497 6 19000 MOSG 

Homšnica I - retenzija A suhi zadrževalnik 
 

424 
 

15000 MOSG 

Homšnica I - retenzija B suhi zadrževalnik 
 

429 
 

90000 MOSG 

Homšnica I - retenzija C suhi zadrževalnik 
 

431 
 

13000 MOSG 

Homšnica II  retenzija D suhi zadrževalnik 
 

474 
 

28000 MOSG 

Homšnica III - retenzija E z 
razbremenilnikov do Mislinje suhi zadrževalnik 

 
466 

 
11500 MOSG 

Homšnica III -  retenzija F suhi zadrževalnik 
 

471 
 

11000 MOSG 

Homšnica IV - retenzija G suhi zadrževalnik 
 

482 
 

6000 MOSG 
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Ime vodne retenzije  Način zadrževanja vode  Vodotok 
L odseka 
vodotoka 

A površina 
retenzije 

izven 
struge 

L roba 
inundacije Občina 

  enota   m  ha m3   

Sp.Dovže-Smonkar  

rečna retenzija-inundacija Mislinja 

267 0.93 550 MOSG in 
Mislinja* 

Smonkar – Lužnikov mlin 
rečna retenzija-inundacija Mislinja 

380 0.89 740 
MOSG 

Lužnikov mlin – Plačnikov mlin rečna retenzija-inundacija Mislinja 1356 3.61 1255 MOSG 

Sp. Brda rečna retenzija-inundacija Mislinja 820 4.58 1340 MOSG 

Golavabuka rečna retenzija-inundacija Mislinja 403 0.62 1715 MOSG 

Turiški  mlin – Tomaška vas rečna retenzija-inundacija Mislinja 434 4.1 1070 MOSG 

Tomaška vas – Šmartno pri Sl. 
Gradcu rečna retenzija-inundacija Mislinja 

1330 9.7 12225 

MOSG 

Mala vas- Šmartno pri Sl. Gradcu 

rečna retenzija-inundacija Mislinja 

667 8.9 1480 

MOSG 

Otiški vrh rečna retenzija-inundacija Mislinja 1050 3.4 1180 Dravograd 

Vodni park Slovenj Gradec  naravno kopališče Mislinja 300 1.06 410 MOSG 

Vodni park Štihovec 

vodni park z ribnikom in 
čistilnim jarkom 

Štihovec-
Jenina 760 

4.88 1030 

MOSG 

*200 m vodotoka predstavlja meja med občinama 

  

Zadrževanje visokih voda na porečju Mislinje je torej nujen ukrep, s katerim se zmanjšuje 

poplavne konice zmanjšale.  Potencialne suhe in mokre akumulacije smo identificirali v 

Mislinjskem grabnu, na Mislinji v Dovžah, na Homščnici, Suhadolnici, Jenini, Radušnici in 

Selčnici. Potencialne rečne naravne retenzije smo identificirali na reki Mislinji. Lokacije je treba 

kompleksno preučiti to je pregledati lastništva parcel, ugotoviti interese lastnikov, analizirati 

možnosti za več- namensko rabo, opredeliti hidrološko in ekonomsko upravičenost ter določiti 

druge prostorske in ekološke omejitve.  

 

Lokacije manjših zadrževalnikov na Homščnici so bile že hidrološko in prostorsko  analizirane in  

predlagane s strani javne gospodarske službe kot edina dobra rešitev za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti naselij ob njej. Večina ostalih akumulacij na porečju Mislinje je bila sicer že 

predlaganih v študiji možnih zadrževalnikov v Sloveniji v sklopu iskanja rešitev večje poplavne 

varnosti v 90ih letih (VGI, 1995). V tej študiji so ponovno obdelane in opisane glede na sedanje 

stanje prostora in njihove značilnosti ter zmogljivosti. Večina predlogov iz tega leta bi pomenila 

gradnjo objektov  velikih prostorskih razsežnosti in poplavo številnih objektov in infrastrukture. 

V tej študiji smo zato poiskali primernejše rešitve; to je več manjših zadrževalnikov na že 

obstoječih poplavnih površinah. 

 
Gradnjo zadrževalnikov na porečju Mislinje lahko opravičuje tudi gradnja avtoceste, zaradi 

katere bodo nastopile številne hidrotehnične ureditve in prestavitve potokov. Povečali se bodo 

odtočni koeficienti in posledično visoki pretoki na porečju. Predlagane lokacije za kontrolirano 

zadrževanje visokih voda na porečju Mislinje prikazuje Preglednica 21.   
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 Suhadolnica 6.7.1

 
Predlagani profil zadrževalnika (Slika 53)   je nad vasjo Podgorje na koti 460 m n.v., kjer se začne 

njeno hribovito zaledje (VGI, 1995). Velikost orografskega zaledja je 23 km2, letna nabira vode bi 

bila ca 2.02 mio m3 vode, sto-letni visok pretok (Q100) je bil ocenjen na 41 m3/s. Predlagana kota 

krone pregrade v študiji je 474 m n.v. (višina pregrade 14 m). Prostornina zadrževalnika na tej 

koti je 2.1 mio m3. 

 

Žal se danes v prostoru analiziranih višinskih pasov nahaja že nekaj hiš, tako da bi bilo možno 

vodo zajeziti do 8 m metrov visoko in zgraditi varovalni nasip pri prvih hišah. Taka zajezba bi 

omogočila zadrževanje 0.32 mio m3 vode. 

 

 
Slika 53: Pozicija zadrževalnika na Suhadolnici 1 ob plastnici 464 (višina pregrade 11 m). 
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Možna je tudi rešitev z več zaporednimi nizkimi pregradami (Slika 54 in Slika 55). Kaskadni 

princip zadrževanja poplavne vode in plavin bi zmanjšal ogroženost več vasi in kmetijskih 

površin vse do Slovenj Gradca. Sedanjo ogroženost Slovenj Gradca se zmanjšuje že s povečavo 

struge (razširitev in delna poglobitev) skozi mesto. Z akumulacijami Suhadolnica 1 in 

Suhadolnica 2 bi se prostornina zadržane vode na Mislinje povečala za 0.18 mio m3. 

 

 
Slika 54: Pozicija zadrževalnika na Suhadolnici 2 ob plastnici 490 (višina pregrade 15 m). 

 

 
Slika 55: Pozicija zadrževalnika na Suhadolnici 3 ob plastnici 497 (višina pregrade 6 m). 
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 Radušnica 6.7.2

 

Predlagani profil zadrževalnika po študiji VGI (1995) je na koti 405 m n.v., velikost orografskega 

zaledja 8 km2, letna nabira vode ca 0.82 mio m3 vode, sto-letni visok pretok (Q100) je ocenjen na 

19 m3/s. Predlagana kota krone pregrade v študiji je 451 m n.v. (višina pregrade 46 m).  

 

Predlagani pregradni prerez smo premaknili za nekaj sto metrov gorvodno, ker je na 

predlaganem naselje. Tako predlagamo možno koto terena za pregrado 431 m n.v., višina 

zajezitve pa bi segala do 441 m n.v. (Slika 56). Kljub tako znižani koti, bi bilo potrebno tudi tu z 

nasipi zavarovati zaselke v dolini. Preplavljena bi bila tudi sedanja cesta, ki pelje v višje ležeče 

zaselke kot sta Vrhe in Sele. Prostornina zadrževalnika na tej koti bi bila 0.22 mio m3 . 

 

Na koti 444 predlagamo dodatni manjši zadrževalnik z višino pregrade šestih metrov 

(Radušnica 2) in prostornino 0.01 mio m3. 

 

 
Slika 56: Pozicija zadrževalnikov na Radušnici z vrisanimi površinami ob plastnicah 441 (Radušnica 1, višina 
pregrade 10 m) in 450 (Radušnica 2, višina pregrade 6 m). 
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 Jenina – Podgorje 6.7.3

 

Predlagan pregradni prerez po študiji VGI (1995) je  nad naseljem Podgorje (Slika 57) na koti 

443 m n.v., velikost orografskega zaledja je 16.2 km2, letna nabira vode je ca 1.51 mio m3 vode, 

sto-letni visok pretok (Q100) je ocenjen na 31 m3/s. Predlagana kota krone pregrade v študiji je 

461 m n.v. (višina pregrade 18 m).  

 

Če bi bila zajezba ob pregradi visoka 5 m bi bila prostornina zadržane vode 0.13  mio m3 (Slika 

57).  Ob zajezbi do kote 456 m n.v. bi bila  prostornina enaka 0.8 mio m3 vode (višina pregrade bi 

bila 9 m + varnostna višina).  

 

 
Slika 57: Lokacija pregradnega prereza na Jenini nad Podgorjem z vrisano koto 452 m n.v. (višina pregrade 
5 m). 
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Območje je nenaseljeno in že sedaj poplavno. Zajezitev bi se verjetno lahko razširila le do ceste, 

ki pa bi se lahko povišala in predstavljala nasip za zajezbo. Glede na veliko razpoložljivo 

prostornino bi se lahko del prostora stalno ojezeril, s čimer bi se odprle nove možnosti razvoja. 

Oviro predstavlja dejstvo, da je Jenina razglašena za območje Natura 2000. Problem lahko 

predstavljajo tudi  z hranili in verjetno  rastlinskimi zaščitnimi sredstvi obremenjena voda in  

kmetijske površine, iz katerih bi se te snovi lahko izpirale v stoječo vodo. Taka tveganja bi bilo 

treba posebej proučiti in se ustrezno ravnati. Na območju predlagane pregrade je v sklopu 

3. razvojne osi, predvidena tudi gradnja hitre ceste. Cesto bi lahko funkcionalno povezali z 

zadrževalnikom (le ta bi n.pr. lahko potekala po pregradi oz. nasipu). 

 
 Jenina – Vodriž 6.7.4

Predlagan pregradni prerez po študiji VGI (1995) je  nad naseljem Vodriž (Slika 58) na koti 

464 m n.v., velikost orografskega zaledja 6.1 km2, letna nabira vode ca 0.63 mio m3 vode, sto-

letni visok pretok (Q100) ocenjen na 16 m3/s. Predlagana kota krone pregrade v študiji je 501 m 

n.v. (višina pregrade 33 m).  

 

Če bi bila zajezba ob pregradi visoka 14 m, bi bila prostornina zadržane vode 1.4 mio m3. Višina 

vode bi segala do kote 478 m n.v. Ojezeritev bi prekrila območje Štihovca, ki ga predlagamo za 

ureditev v vodni park. Možno je torej  poiskati ustrezno skupno rešitev.  Zaradi velike 

potencialne prostornine bi tudi tu bilo možna stalna ojezeritev. Problem predstavlja dejstvo, da 

to območje spada med območja Nature 2000. Pod Štihovcem je Jenina tudi  rezervat za ribe.  

Lokacijo pregrade Jenina – Vodriž prikazuje Slika 58.  

 

 
Slika 58: Lokacija pregradnega prereza na Jenini nad Vodrižem z vrisanimi kotami 478 (višina pregrade je 
14 m).  
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 Selčnica 6.7.5

Potok je desni pritok Mislinje pod Slovenj Gradcem. Pregradni profil je dober kilometer nad 

sotočjem z Mislinjo. Dolina je ozka, zato nasip ne bi bil dolg. Sama dolina pa ne nudi velikega 

zadrževalnega prostora, zato bi morala zajezitev segati precej daleč.  

 

Predlagan pregradni prerez po študiji VGI (1995) je  na  (Slika 59) na koti 365 m n.v., velikost 

orografskega zaledja je 25 km2, letna nabira vode bi bila ca 2.17 mio m3 vode, sto-letni visok 

pretok (Q100) pa je ocenjen na 44 m3/s. Predlagana kota krone pregrade v študiji je 397 m n.v. 

(višina predlagane pregrade je 32 m).  

 

Ker se na koti 365 že pojavljajo naselbinski in gospodarski objekti smo v naši študiji zajezbo 

prestavili na koto 369. Če bi bila zajezba na tej koti visoka 9 m, bi bila prostornina zadržane vode 

okoli 0.20 mio m3, na koti 380 m n.v. (višina 11 m) pa več  kot 0.60 mio m3. Na tej koti pa so že 

poplavljeni nekateri zaselki. Bistveno večje prostornine (2 mio m3) bi dobili, če bi voda segala do 

kote 385 m n.v., kar bi pomenilo več kot 20 m visoko pregrado. Za hidrološke lastnosti Selčnice 

bi takšna prostornina že bistveno vplivala na zmanjšanje visokih voda v spodnjem toku Mislinje 

in s tem zmanjšala ogroženost naselij ob sotočju z Mežo.  

 

Dolina Selčnice je na svojih robovih poseljena. Za varovanje hiš bi bilo treba narediti več 

zaščitnih nasipov. Skozi to dolino poteka tudi pomembna povezovalna prometnica, ki bi jo bilo 

potrebno na daljšem odseku prestaviti (ca 1.3 km). Sicer obstajajo tudi možnosti za začasne 

obvoze (cesta na Šentjanž pri Dravogradu, cesta v dolino  potoka sv. Neže).  

 

 
Slika 59: Lokacija pregradnega prereza na Selčnici  (kota 380, višina pregrade 11 m). 
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 Zadrževalniki na Mislinji in v Mislinjskem grabnu  6.7.6

 
Zadrževalnike z večjo prostornino, ki imajo opazen vpliv na visokovodni val reke Mislinje, je 

ustrezno umeščati le v Mislinjski graben in na reko Mislinjo.   

 

Dovže 

 

Na reki Mislinji je predlagan suh zadrževalnik pod naseljem Dovže (Slika 60). Kota terena 

pregrade je 517 m n.v., višine pregrade je na koti 531 m n.v. Po tipu je ravninski zadrževalnik s 

prostornino 0.9 mio m3 (Slika 60).  Potreben bi bil daljši pregradni nasip. Velikost orografskega 

zaledja je 70 km2, letna nabira vode bi bila ca 5.56 mio m3 vode, sto-letni visok pretok (Q100) pa je 

ocenjen na 98 m3/s.  

 

Da bi se izognili poseljenemu zahodnem delu območja smo za potrebe te študije zajezbo 

premaknili za nekaj več kot 50 m gorvodno  na koto 519 (Slika 60). Ob osem metrski višini 

pregrade (kota 527) bi bila prostornina zadrževalnika 0.4 mio m3. V zadrževalnem prostoru bi se 

moralo zgraditi več obodnih nasipov za zaščito stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter 

prometne infrastrukture, ki bi segale v gladino zajezitve. Dodatne akumulacijske površine bi 

lahko pridobili z ureditvijo dodatnega zadrževalnika (Dovže 2), na vzhodni strani hipodroma.  

 

 
Slika 60: Lokacija pregradnega prereza na Mislinji v Dovžah z vrisano koto 527 m n.v. in 535 m n.v na lokaciji 
Dovže 2. 
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Dele 

 

Na močvirnati delno poraščeni ravnici jugovzhodno od naselja Dovže je možno izdelati večji 

zadrževalnik (Slika 61 in Slika 62). V njem bi bila lahko tudi stalna voda, kjer bi se dogajale 

rekreacijske in sprostitvene dejavnosti. Hkrati bi predstavljal možnost za razbremenjevanje 

visokih voda reke Mislinje.  Zemljišče ima ledinsko ime Dele. Predlagani zadrževalnik je podoben 

zadrževalnikom z obodnim nasipom, ki se gradijo v ravninskih predelih. 

 

 
Slika 61: Situacija zadrževalnika Dele. 

 

Zadrževalnik bi zasedal močvirno kmetijsko zemljišče, ki ima blag padec proti koritu Mislinje. 

Zadrževalni prostor se omeji z obodnim nasipom, ki se izogiba vsem stavbnim objektom. Na 

zgornji strani bi se zajezena voda zaradi blagega padca zemljišča izklinjala  v naravni breg, zato 

nasip tam ni potreben.  Material za nasip je možno pridobiti z izkopavanjem (poglabljanjem) 

samega akumulacijskega prostora.  

 

V kolikor bi to bil le pretočni zadrževalnik, prilagojen za hitro praznjenje, bi bile površine še 

vedno primerne za kmetijsko rabo. Če bi se pokazal interes,  bi to lahko bil tudi velik ribnik ali 

celo naravno kopališče. Za ta namen pa tla ne bi smela biti  preveč muljasta. Možno bi tudi bilo, 

da se Mislinjo na krajšem odseku regulira in s tem poveča prostor za zadrževanje. Če bi bila 

zajezba na koti 536 visoka 16 m, bi bila prostornina zadržane vode okoli 1.3 mio m3. 
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Slika 62: Zadrževalnik Dele (kota pregrade 536, višina pregrade oz. obodnega nasipa 16 m). 

 

Če bi se visoke vode Mislinje razbremenjevalo v ta zadrževalnik, bi bil le ta dolg 950 m, začel pa 

bi se na km 22+140. Razmeroma dolg kanal bi lahko na svoji poti zajel tudi vse površinske 

studence in izvire ter vodo odvedel v zadrževalnik. Funkcioniral bi torej kot melioracijski kanal.  

 
V ta zadrževalnik bi bilo možno odvajati tudi visoke vode Dovžanke.  Le te bi bile potrebne, če bi 

se v del zadrževalnika uporabil kot ribnik ali naravno kopališče.  

 

  



 

112 
 

Mislinjski Graben 1 (km 28 + 120) 

 

Prva možnost za akumulacijo na Mislinjskem grabnu je na km 28+120 in sega do skupine hiš v 

km 28+600 (Slika 63, leva akumulacija). Na tem odseku je padec doline že nad 3%, dolina je 

ozka. Pri 18 m visoki zajezitvi bi se v akumulaciji nabralo le 0.27  mio m3 vode. Potrebno bi bilo 

tudi prestaviti cesto. Možno je prilagoditi talni izpust in zapornico v nasipu, skozi katero bi bil 

možen prehod za motorna vozila. V  primeru zadržanih visokih vod se cesta za krajši čas zapre. 

Zadrževalnik bi bil zanimiv tudi za hrambo vode v druge namene oziroma bi v kombinaciji z 

gorvodnim zadrževalnikom lahko tvoril učinkovit  sistem za zadrževanje visokih voda. 

 

 
Slika 63: Lokacije zadrževalnikov Mislinjski Graben 1 (28 + 120) in Mislinjski Graben 2 (28 + 700). 
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Mislinjski graben km 2  28 + 700 

 

Druga možnost je akumulacija v km 28+700, zajezba pa bi segala do  km 29+600 (izklinjanje pod 

skupinico hiš) (Slika 63, desna akumulacija). Dolina gre tukaj mestoma nekoliko bolj v širino, 

zato je tudi zajezitev daljša. Pri pregradi visoki 30 m pa bi bila zajezeno le 0.895 mio m3 vode. 

 

Na obeh lokacijah bi bilo posebej treba reševati problem cestnih povezav. Potrebne bi bile 

prestavitve ceste. Akumulacije bi se lahko navezale na Rekreacijsko športni kompleks Rogla.  

 
Mislinjski graben km 3 30 + 400 

 

Tretja možnost za zadrževanje v Mislinjskem grabnu je v km 30+400 (Slika 64). Če se ne oziramo 

na dve hiši in cesto, bi bil  zadrževalnik lahko zasnovan kot večnamenski zadrževalnik. V 

zadrževalnem  prostoru je sotočje potoka Mislinje in potoka Glažute. Mislinja priteče izpod 

vršnih grebenov Rogle, zimsko rekreacijskega kompleksa smučišč, ki se tudi  zasnežujejo. V 

zadrževalniku bi bila možna večletna nabira, prostornina pa bi lahko bila tudi do 5 mio m3 

(zajezitev bi morala biti višja od 50 m).   

 

 
Slika 64: Situacija lokacije Mislinjski graben 3 km 30+40 na Mislinji (kota pregrade 875 m, višina pregrade 
60 m). 
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Dodatni potencialni uporabnik je tudi proizvodnja električne energije za katero obstaja več 

možnosti: 

 Neposredna – strojnica je ob pregradnem nasipu; 

 Neposredna – derivacija s tlačno cevjo, strojnica je dolvodno; 

 Posredna – z nabiro v zadrževalniku se bogatijo pretoki na mHE ki so razporejene na 

Mislinji dolvodno; 

 Sodelovanje med neposrednim koristnikom akumulacije in lastniki mHE po sprejetem 

sporazumu; 

 MHE se delno opustijo. Lastniki mHE imajo ustrezen delež na proizvodnji električne 

energije. 

 

Zadrževalnik ima lahko še naslednje sekundarne uporabnike: 

 Namakanje; 

 Bogatenje Mislinje v sušnem obdobju; 

 Ribištvo; 

 Turizem. 

 

Prouči se tudi možnost cestne povezave s športnim kompleksom Rogla in povezava na grebena 

Pohorja proti Ribnici in Lovrenškim jezerom. Ker naj bi zaradi potreb smučišč na Rogli zgradili 

novo cesto, naj bi obstoječa cesta, ki poteka skozi ta del Mislinjskega jarka postala manj 

pomembna. Gradnja akumulacije na območju obstoječe ceste bi bila tako neovirana z vidika 

obstoječe cestne infrastrukture. 

 
Težave pri gradnji tega zadrževalnika se lahko pričakuje v primeru, če je v zadrževalnem 

prostoru ali nad njim fosilni plaz ali pa so podani pogoji za proženje plaza. Težave lahko 

povzroča prestavitev ceste. 

 
Odvzem materiala se predlaga iz zavitega podaljška grebena na sotočju Mislinje z Glažuto na 

desnem bregu. S tem se olajša prestavitev ceste in poveča prostornina zadrževalnika. Ta 

kamnolom bi bil lahko tudi vir materiala za druge gradnje in za lomljenje velikih kamnov 

oziroma skal, ki jih predlagamo za sonaravno urejanje reguliranih strug na porečju. Kamnine so 

oligocenske, iz katerih je možno zgraditi tudi skalometno pregrado (Slika 65), ki po varnosti 

prekaša pregrade iz nasipnih materialov. Za tesnjenje te pregrade se predlaga asfaltno jedro. 

Vgradnja velike količine asfalta je tudi prilika, da se tej izvedbi pridruži asfaltiranje 

makadamskih vozišč v Mislinjskem grabnu in vzdrževanje vozišča v Mislinji, ki bi lahko bilo 

poškodovano zaradi povečanega prometa ob gradnji zadrževalnika.  
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Slika 65: Prerez skalometne pregrade 

 
 Zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Homšnice 6.7.7

 

Na Homšnici predlagamo zadrževanje in razbremenjevanje visokih vode na štirih območjih:   

• Območje I: Tri retenzije Podhomec zahodno od trase hitre ceste (odsek P32 – P54 v 

dolžini 1317 m);  

• Območje II:  Retenzija  ob cesti letališče - naselje Mislinjska Dobrava (odsek P119 do 

P128 v dolžini 384 m); 

• Območje III: Retenzija na levem pritoku Homšnica pod letališčem na severozahodni 

strani  

• Območje IV: Retenzija ob kolesarski poti vzhodno od Turiške vasi in razbremenilnik do 

reke Mislinje (Odsek Turiško polje – reka Mislinja v dolžini 720 m) 
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Območje I –  Tri retenzije Podhomc zahodno od trase hitre ceste (odsek P32 – P54 v 

dolžini 1317 m) 

 

Odsek Homšnice ob  naselju Podhomec teče po močvirnem gozdu s številnimi izviri. Struga je 

plitva,  precej zavita, ima številne meandre in mrtvice.  Skozi gozd sta speljani dve lokalni cesti, 

prečkata ga dva daljnovoda (Slika 66).  Struga prevaja pretoke do dve-letne povratne dobe z 

izjemo  nekaterih posameznih odsekov, ki prevajajo večje pretoke. 

 

 
Slika 66: Pogled na Podhomc iz severa in lokacije treh retenzij A, B in C. 

 

Predlagamo izvedbo treh suhih zadrževalnikov, A, B in C. Prva dva imata pregradni nasip v obliki 

črke L. Nasipa sta naslonjena na pobočje. Pregrada zadrževalnika C je postavljena čelno v dolino 

potoka. Vsak zadrževalnik ima iztočni objekt. Nasipi so medsebojno povezani tako, da ne pride 

do škodljivih razlivanj na poseljena območja. Sedanji predlog se razlikuje od leta 1996 

izdelanega predloga za urejanje visokovodnih razmer Homšnice v tem, da so sedaj predlagani 

trije zaporedni zadrževalniki na istem območju. Na  sliki 2  so na katastrskem načrtu prikazane 

parcele, ki se jih je že leta 1996 »namenilo« zadrževanje visokih voda  Homšnice.  Vrisano je tudi 

območje  retenzije (modra barva), na sliki 3 pa so vrisani tudi trije predlagani zadrževalniki.   

 

Skupna prostornina sedaj predlaganih zadrževalnikov je 118 000 m3, od tega 78 000 m3  koristne 

prostornine (≈⅔ celotne). Pri taki ureditvi se val zniža za  4 m3/s (v  8ih urah; predpostavljen je 

trapezni val, saj se zaradi zgornjih retenzij val že splošči). 

 

Homšnico dolvodno od teh zadrževalnikov uredimo na deset-letno visoko vodo  (11.5 m3/s). 

Povečanje pretokov do izliva za 1.54 m3/s  je upoštevano.   
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Slika 67: Prikaz parcel rezerviranih za zadrževalnik iz leta 1996. 

 

 
Slika 68: Prikaz položaja zadrževalnikov na katastrski situaciji s rezerviranimi parcelami (z modro linijo je 
označen zadrževalnik po IDZ iz leta 1996). 
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Zadrževalnik A  

 

To je manjši zadrževalnik, s katerim ohranjamo poplavni gozd, hkrati pa ne ogrožamo poselitve 

na levem bregu. Vode se razlivajo po gozdu (Slika 69), nato pa se združijo v strugo pred cesto in 

odtečejo v sonaravno urejeni strugi. Zadrževalnik A sicer nima večjega retenzijskega učinka, se 

pa v njem delno splošči visokovodna konica. Poseben prelivni objekt ni predviden. Izvede se le 

kontrolni profil pri iztoku. Površine namenjene zadrževanju so v večji meri že sedaj poplavljene 

ob vsaki visoki vodi. Potrebno je dvigniti cesto na levem bregu za dostop  do hiše. 

 

Osnovni podatki o zadrževalniku A: V=15 000 m3, A=2.5 ha, kota gladine 424.50 m n.v. globina 

vode na nižjih delih h≈1.50 m. 

 

   
  Slika 69: Struga in gozd na območju zadrževalnika A. 

 

Zadrževalnik B 

 

V ta zadrževalnik se  ujame glavnina visokovodnega vala. Na tem območju ni poselitve, se pa na 

območju nahajata dva daljnovoda (Slika 71). Območje pokrivajo gozd (Slika 70), travniki in njive. 

Zaradi zasnove treh zadrževalnikov je gladina  na koti 329 m n. v., ki ne ogroža daljnovoda. Kote 

terena na trasi daljnovodov so 327.80 m ali več. Na poplavnem področju ni stebra 

visokonapetostnega daljnovoda 110kV, so pa stebri srednje napetostnega daljnovoda 20kV. 

Zemljišča pod daljnovodi so poplavljena  tudi  sedaj.  Za učinkovito zadrževanje se izdela 

ustrezen prelivni objekt.  

 

Osnovni podatki o zadrževalniku B: V=90 000 m3, A=6.0 ha, kota gladine 429 m n.v. globina vode 

na nižjih delih h≈3.0m. 

 

Na območju pod daljnovodi je predvidena trstična greda za prečiščevanje zelo obremenjene 

vode pri nizkih pretokih.  
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Slika 70: Gozd in struga na območju zadrževalnika B. 

     

 
Slika 71: Daljnovoda na območju zadrževalnika B. 
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Zadrževalnik C 

 

Glavna funkcija tega zadrževalnika je zbiranje celotnega poplavnega vala gorvodno od 

zadrževalnika B. Ima  Čelno pregrado in ustrezen iztočni objekt. Tudi tukaj se ohranja naravna 

struga v poplavnem gozdu. Površine namenjene zadrževanju so v večji meri poplavljene tudi 

sedaj. Potrebno je dvigniti cesto za dostop do kmetije. 

 

Osnovni podatki o zadrževalniku C: V=13 000 m3, A=1.7 ha, kota gladine 431.0 m n.v. globina 

vode na nižjih delih h≈1.00m. 

 

  
Slika 72: Potok in gozd na področju zadrževalnika C. 

 
 

Most med P32 in P33 prevaja predvidene pretoke in lahko ostane. Glede na celostno ureditev z 

iztočnim objektom, bi ga bilo smiselno nadomestiti z novim. Most med P39 in P40 služi za 

dostop v gozd. Most je na poplavnem področju in prevodnost ni ključnega pomena.  Potrebno ga 

je predelati tako, da visoke vode ne bodo dvignile lesene površine mostu.  Most med P48 in P49 

ne prevaja predvidenega pretoka Q100. Treba je zgraditi nov most v okviru iztočnega objekta. 

 

Na območju zadrževalnikov Homec pretočne sposobnost struge ne spreminjamo razen na 

področjih iztočnih objektov in mostov. Pretočne sposobnosti struge na teh odsekih morajo  biti 

prilagojene maksimalnim pričakovanim pretokom (Preglednica 22). 

 
Preglednica 22: Pričakovani pretoki Q100. 

 P32-P33 P33 – pod pritokom pri 
P54 

Nad pritokom – P54 

BREZ RETENZIJE * 15,00 m
3
/s 15,00 m

3
/s-13,00 m

3
/s 13,00 m

3
/s 

Z RETENZIJAMI 10,00m
3
/s   

BREZ RETENZIJ I  13,86m
3
/s-11,06 m

3
/s 8,22 m

3
/s 

*po študiji, Hidrološka študija Meže in Mislinje s Suhadolnico, št. proj. C-373, leto 2005. 
 

  



 

121 
 

Območje II:  Retenzija  ob cesti letališče - naselje Mislinjska Dobrava (odsek P119 do P128 

v dolžini 384 m) 

 

Območje je gozdnato oziroma v kmetijski rabi kot travnik. Struga je v delno naravnem stanju, saj 
je bila v preteklosti na področju travnika izravnana. Na območju gozda je nekaj meandrov. 
Struga je globoko vrezana  v tla in delno porasla z grmovno in drevesno zarastjo. Pod cesto za 
letališčem je cevni prepust Φ 140 cm.   Cevni prepust pod cesto za letališče prevaja pretoke do 
deset-letne povratne dobe, na katere vpliva tudi dolvodni prepust oziroma kanalizirani del 
struge (Φ 100 cm). Struga na travniku prevaja pretoke s sto-letno povratno dobo, v gozdu do pa 
pet-letne povratne dobe.  
 
Zadrževalnik D (Slika 73) je lociran nad cesto.  Zaradi nagnjenosti terena se  izdela nasip v obliki 
črke L. Strugo potoka v gozdu pustimo v sedanji obliki, na travnikih jo preuredimo. Pregrada se 
izdela iz ustreznega zemeljskega materiala. 
 

 
Slika 73:  Situacija zadrževalnika D nad cesto, ki pelje z letališča.   

 
Območje je gozdnato oziroma v kmetijski rabi kot travnik. Struga je v delno naravnem stanju, saj 
je bila v preteklosti na področju travnika izravnana. Na področju gozda je nekaj meandrov. 
Struga je globoko vrezana  v tla in delno porasla z grmovno in drevesno zarastjo. Pod cesto za 
letališče je cevni prepust Φ 140 cm. Cevni prepust pod cesto za letališče prevaja pretoke do 
deset-letne povratne dobe, na katere pa vpliva tudi dolvodni prepust oziroma kanalizirani del 
struge (Φ 100 cm). Struga na travniku prevaja pretoke s sto-letno povratno dobo, v gozdu do 
pet-letne povratne dobe.  
 

Zadrževalnik je lociran nad cesto. Zaradi nagnjenosti terena se  izdela nasip v obliki črke L. 

Strugo potoka v gozdu pustimo v sedanji obliki, na travnikih jo preuredimo. Pregrada se izdela iz 

ustreznega zemeljskega materiala. 
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Z izvedbo zadrževalnika D (Slika 74), ki ima celotno prostornino veliko 28000 m3 in koristno 

prostornino 18500 m3, se  konico poplavnega vala, ki je 5 m3/s in traja pet ur, zniža na 3 m3/s. 

Predpostavljen je trikotni val.   

 

V to retenzijo se preusmeri tudi vodo iz letališča, s čimer zamaknemo konico vala. V ta namen se 

izdela nov cevni prepust pod cesto in uredi jarek do akumulacije.   

 

Osnovni podatki o zadrževalniku D: V=28000 m3, A=2.3 ha, kota gladine 474 m n.v. globina vode 

na nižjih delih h ≈2.50m.  

 

Pretočno sposobnost struge, oziroma objektov dolvodno od zadrževalnika se uredi na 

pričakovano sto-letno povratno dobo (Preglednica 23). Predlagamo tudi, da se na področju 

letališča uredi lokalno zadrževanje padavin, s čimer zmanjšamo dotoke vode v zadrževalnik.   

 

  
Preglednica 23: Pričakovani pretoki Q100  med profilom P119 in mestom zadrževalnika D. 

 Dolvodno od retenzije II 
(P119 –do retenzije) 

Gorvodno od retenzije 
(nad retenzijo  – P129) 

BREZ RETENZIJE * 5,00 m
3
/s 5,00 m

3
/s 

Z RETENZIJAMI 3,00 m
3
/s 4,90 m

3
/s 

* po študiji, Hidrološka študija Meže in Mislinje s Suhadolnico, št. proj. C-373, leto 2005. 

 

 

 
Slika 74: Struga Homšnice na odseku predvidenega zadrževalnika D. 
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Območje III: Retenziji na levem pritoku Homšnice pod letališčem na 
severozahodni strani  
 
Dodatni akumulaciji (E in F) (Slika 75) sta predvideni na pritoku, ki teče v manjši dolini 
jugozahodno od letališča. Potok teče po dnu doline z mnogimi okljuki. Struga ima majhen prerez, 
tako da se visoke vode razlivajo po okolici. Razlite vode ne povzročajo škode, saj namočijo gozd.  
 
Predlagamo izgradnja dveh zadrževalnikov na pritoku Homšnice, v dolini jugozahodno od 
letališča. Dolina ima klasično U obliko, ki omogoča gradnjo čelne pregrade. Pregradi imata fiksne 
prelivne  objekte. Izdelani naj bosta iz primernega zemeljskega materiala. 
 
Povodje do zadrževalnikov je  veliko 0.77 km2.  Sto-letni pretok je 3.3 m3/s.  Za račun visokih vod 
so nam služili podatki dežemera v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Uporabili smo podatek za naliv 
v trajanju 2h in povratno dobo 100 let (61.7 mm). Predpostavljeni odtočni koeficient je 0.5.   
 
 

 
Slika 75: Situacija zadrževalnikov E in F na območju III. 

 

  
             

           
     3,30 m3/s 

 
Pregradi naj »režeta« pretoke nad 1.00 m3/s, torej je največji »odvzem« velik 2,30 m3/s. Zaradi 
oblike povodja in lege zadrževalnikov se odločimo za trapezni diagram vala, kjer pretoki večji od  
1.0 m3/s  trajajo  4 ure.  Potrebujemo 20700 m3 veliko prostornino zadrževanja vode:  
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Osnovni podatki o zadrževalniku E:  
V = 11500 m3,  A = 0.6 ha, kota gladine 466 m n.v., globina vode na nižjih delih h ≈ 3.00 m. 
 
Osnovni podatki o zadrževalniku F: 
V = 11000 m3,  A = 0.7 ha, kota gladine 471 m n.v., globina vode na nižjih delih h ≈ 3.00 m. 

 
Z izgradnjo dveh malih zadrževalnikov, se bo učinkovito zmanjšala konica vala na pritoku 

Homšnice pod letališčem, zaradi česar se Homšnico razbremenjuje predvsem dolvodno od 

sotočja. Strugo potoka ohranjamo v naravnem stanju. Lokacijo zadrževalnikov prikazuje Slika 

76. Pregradna prereza  prikazujeta Slika 77 in Slika 78. 

 

 
Slika 76: Katastrsko stanje na področju zadrževalnikov E in F na Homšnici (območje III). 

 

 
Slika 77: Območje akumulacijske pregrade E (Homšnica, območje III). 
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Slika 78: Območje akumulacijske pregrade F (Homšnica, območje III). 

 

Območje IV: Retenzija ob kolesarski poti vzhodno od Turiške vasi in 
razbremenilnik do reke Mislinje (odsek Turiško polje – reka Mislinja v dolžini 
720 m) 
 
Pod magistralno cesto in kolesarsko pot vzhodno od Turiške vasi je  speljan prepust za visoke 
vode  Φ 60 cm (Slika 79). Ta odvaja vode iz hribovitega območja nad cesto. Do kolesarske steze 
teče voda po plitkem jarku. Od magistralne ceste, do Turiškega polja je območje gozdnato, Pod 
kolesarsko stezo je prepust v slabem stanju.  Pri lokalni cesti se sedanji jarek preusmeri proti 
severozahodu in teče vzdolž nje do lokalne ceste za Turiško vas. Tu se voda steka v kanalizacijo 
naselja. Brežine jarka so ponekod porasle, drugje so vidne erozijske poškodbe. Ker je jarek 
speljan ob objektih, so krivine zelo ostre in prilagojene danim razmeram. Pretočna sposobnost 
jarka se spreminja. Sam jarek ima dvo-letno prepustnost, redne poplave pa nastajajo zaradi 
premajhnih prepustov, oziroma prepustov izven nivelete. Problematičen je tudi kanaliziran del 
jarka v Turiški vasi. 
 

 
Slika 79: Situacija zadrževalnika G in razbremenilnika na Homšnici (območje IV). 
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Za ureditev poplavnih razmer predlagamo naslednje ukrepe (opisani v smeri od  magistralne 
ceste do reke Mislinje): 

- Izdela se nov cevni prepust pod magistralno cesto v ustreznih dimenzijah. Celotna 
količina vode, ki priteče po jarku ob magistralni cesti se preusmeri v njega; 

- Na sedanjem jarku ob cesti proti Turiški vasi se izdela zemeljski čep;   
- Na dolvodni strani ceste se izdela nov prepust za dostop do gozda; 
- Skozi gozd se obnovi jarek na primerni prerez. Skupna dolžina tega odseka je približno 

190 m;  
- Pod kolesarsko stezo se izdela prepust ustreznih dimenzij (Slika 80); 
- Ob kolesarski stezi v gozdu proti smeri  reke Mislinje se  izdela retenzijo z nasipom v 

obliki loka in s kontrolnim izpustom.  Teren omogoča prostornino akumulacije  6000 m3, 
s katerim se lahko »reže«  val nad 2 m3/s v času trajanja 4 ure v višini do 0.80 m3/s.   
 
Poplavni val ima trikotno obliko:  

 

       
 

 
                 

 
Osnovni podatki o zadrževalniku G: V = 6000 m3, A = 0.5 ha, kota gladine 482.50 m n.v.,  globina 
vode na nižjih delih  ≈1.50 m.  Pregrada se izdela iz ustreznega zemeljskega materiala. 
Proti Mislinji se izdela novi jarek. Jarek poteka preko polj, njegova širina zgoraj se giblje med 4 in 
5 m, dolžina jarka je 730 m.   Izdela se tudi  pet novih cevnih prepustov ustreznih dimenzij.  V 
kolikor te možnosti ni, se izvede  kanalizirana varianta v delni ali celotni dolžini. Vode iz tega 
kanala se na noben način ne sme spustiti v kanalizacijo v Turiški vasi, ker  je premajhna. To 
pomeni, da je na vsak način treba narediti poseben razbremenilnik do reke Mislinje.  
 
Pretočna sposobnost struge od novega prepusta pod magistralno cesto do Mislinje naj bo sto-
letna (Preglednica 23).  
 
Predlagana rešitev  odvodnjavanja  v Mislinjo ne predstavlja spremembe  sedanjih visokih voda 
Mislinje, saj te vode delno že sedaj pritečejo v njo (sto-letni pretok Mislinje na tem odseku je  
178 m3/s). 
 
 
Preglednica 24: Pričakovani pretoki Q100 na območju IV na reki Homšnici (zadrževalnik G) 

 Prepust -retenzija Po retenziji -Mislinja 

BREZ RETENZIJE 2,50 m
3
/s 2,80 m

3
/s 

Z RETENZIJO 2,50 m
3
/s 2,00 m

3
/s 
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Slika 80: Prepust pod kolesarsko stezo. 

 

 

 Rečne naravne retenzije (inundacije) na porečju Mislinje 6.7.8

 

Rečne naravne retenzije so območja zadrževanja vode na poplavnih površinah ob reki. Poleg 

zmanjševanja konic poplavnega vala imajo pozitiven učinek na vodne zaloge v tleh in 

vodonosnikih (bogatenje vodnih zalog s čimer zmanjšujemo tveganje zaradi suš), na kvaliteto 

vode ter prispevajo k dinamično ravnovesnim procesom prenašanja rečnih sedimentov. 

Istočasno so lahko vključeni v mrežo vodnih parkov urejenih za ekoturizem in rekreacijo. 

 

Na Mislinji do sotočja s Suhadolnico je predlaganih osem lokacij, na Mislinji pod Suhadolnico pa 

ena (Preglednica 25). Vse lokacije inundacij v Mestni občini Slovenj Gradec prikazuje Slika 81. V 

Občini Dravograd je predlagana lokacija Otiški vrh, ob desni brežini pod hribom na janževem 

polju. 

 

 



 

128 
 

 
Slika 81: Lokacije rečnih inundacij na Mislinji v Mestni občini Slovenj Gradec. 

 

Območja, ki mejijo na predlagane rečne naravne retenzije se po potrebi zavaruje z nižjim 

nasipom. Kontrolo količin rečne vode, ki se preliva v naravno retenzijo in časovno razporeditev 

prelivanja se določi glede na prostorkse in hidrološko hidravlične pogoje. Pri tem se izdela tudi 

načrt objektov za prelivanje, ki so lahko narejeni v obliki bočnih prelivov in zapornic ali jezov. 

Mlinščico se lahko uredi ob robu predlagane retenzije po zgledu nekdajnih mlinskih ureditev. Na 

območju se manjši del lahko uredi za stalno ojezeritev ali ribnik, čistilne jarke in območja za 

rekeracijo kot so n.p.r sonaravni pustolovski parki. Vodo iz stalne ojezeritve lahko namenimo 

tudi za namakanje bližnjih kmetijskih površin.  Lokacije predlaganih inundacij prikazujejo Slika 

82 - Slika 96.  
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Preglednica 25: Osnovni podatki predlaganih inundacij na porečju Mislinje. 

Št. 

lokacije 

Ime Dolžina reke 

Mislinje v 

območju za  

obnovo  

inundacij 

Površina rečnega 

korita Mislinje v 

območju za  

obnovo  

inundacij 

Površina obvodnega 

prostora, ki se potencialno 

vključi v projekt 

vzpostavitve  naravnih 

retenzij – inundacij in  

vodnih  parkov 

Skupna 

površina   

 

Dolžina 

roba 

inundacije 

  [m] [ha] [m] 

1 Sp.Dovže - 

Smonkar  

267 0.47 0.93 1.4 550 

2 Smonkar -  

Lužnikov 

mlin 

380 0.55 0.89 1.44 740 

3 Lužnikov 

mlin -  

Plačnikov 

mlin 

1356 1.0 3.61 4.61 1255 

4 Sp. Brda 820 1.42 4.58 6.0 1340 

5 Golavabuka 403 0.62 0.62 1.24 1715 

6 Turiški  mlin - 

Tomaška vas 

434 0.88 4.1 5.0 1070 

7 Tomaška vas 

- Šmartno pri 

Sl. Gradcu 

1330 2.56 9.7 12.3 12225 

8 Mala vas -  

Šmartno pri 

Sl. Gradcu 

667 1.01 8.9 10 1480 

9 Otiški vrh 1050 2.2 3.4 5.6 1180 

 Skupaj 6707 10.71 36.73 47.59 21555 
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Slika 82: Prikaz  lokacije št. 1  (Sp. Dovže – Smonkar) in št. 2 (Smonkar – Lužnikov mlin) na digitalnem modelu 
reliefa (DMR). 

 

 
Slika 83: Prikaz  lokacije št. 1  (Sp. Dovže – Smonkar) in št. 2: (Smonkar – Lužnikov mlin) na letalskem 
posnetku. 
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Slika 84: Prikaz  lokacije št. 3  (Lužnikov mlin – Plačnikov mlin) na DMR-ju. 

 

 
Slika 85: Prikaz  lokacije št. 3 (Lužnikov mlin – Plačnikov mlin) na letalskem posnetku. 
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Slika 86: Prikaz  lokacije št. 4 (Sp. Brda) na DMR-ju. 

 

 
Slika 87: Prikaz  lokacije št. 4  (Sp. Brda) na letalskem posnetku. 
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Slika 88: Prikaz  lokacije št. 5  (Golavabuka) na DMR-ju. 

 

 
Slika 89: Prikaz  lokacije št. 5 (Golavabuka) na letalskem posnetku. 
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Slika 90: Prikaz  lokacije št. 6 (Turiški mlin – Tomaška vas) na DMR-ju. 

 

 
Slika 91: Prikaz  lokacije št. 6 (Turiški mlin – Tomaška vas) na letalskem posnetku. 
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Slika 92: Prikaz  lokacije št. 7  (Tomaška vas – Šmartno pri Slovenj Gradcu) na DMR-ju. 

 

 
Slika 93: Prikaz  lokacije št. 7:  Tomaška vas – Šmartno pri Slovenj Gradcu na letalskem posnetku. 
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Slika 94: Prikaz  lokacije št. 8  (Mala vas – Šmartno pri Slovenj Gradcu) na DMR-ju. 

 

 

 
Slika 95: Prikaz  lokacije št. 8  (Mala vas – Šmartno pri Slovenj Gradcu) na letalskem posnetku. 
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Slika 96: Prikaz  lokacije št. 9 (Otiški vrh) na letalskem posnetku. 

 

 

  



 

138 
 

 Ureditev vodnega parka ob Jenini  - Štihovec 6.8

 

Ob zgornjem toku Jenine je predvidena gradnja term, ki s svojim rekreativnim kompleksom sega 

do sotočja Jenine s Štihovcem. Jenina sodi na tem odseku pod območja varstva »Nature 2000«. 

Jenina je namreč habitat potočnega raka. Ob Jenina se nahaja tudi mokri travnik s peruniko, 

ravno tako zaščitena vrsta.   

 

Življenjske razmere za zaščiteni vrsti se tudi v prihodnosti ne smejo poslabšati. Smiselno je, da 

se obiskovalcem term to območje predstavi kot naravno vrednoto, ki je pomembna za 

ohranjanje ogroženih vrst rastlin in živali. Zaradi tega se peruniko ohranja opaženo in vredno 

ogleda. S tem se tudi  ponuja možnost prikaza različnih pojavnosti vode v naravi oziroma vodnih 

biotopov ter tudi njene okoljske vrednosti. Novi vodni biotopi lahko pomembno povečajo 

ekološko vrednost okolja in doživljajsko zanimivost doline, hkrati pa tudi prispevajo k boljšim 

samočistilnim sposobnostim vode.  

 

Območje, ki ga lahko uredimo za ta namen je izlivni del Štihovca, ki ga preoblikujemo 

(podaljšamo) v meandre in speljemo v manjše jezerce. Ob vodnem parku pripravimo ugodne 

pogoje za razvoj poplavne loke (poplavnega gozda) in mokrotnih travnikov.  

 

V vodnem parku se tako razvijejo štirje vodni biotopi:  

 - jezerce; 

-  meandri; 

-  poplavna loka in  

-  mokri travniki.  

 

Del vodnega parka je tudi odsek potoka Jenina, ki je ločen od jezerca in se vanj ne posega. Z 

ustrezno dodatno ureditvijo območja, postavitvijo poti, informativnih tabel in počivališč se 

območje teh vodnih biotopov naveže tudi na druga ekološko pomembna območja  in na območje 

novih term. Poveže se tudi z drugimi obstoječimi in novimi sprehajalnimi ali kolesarskimi potmi 

v dolini.  

 

 Podroben opis ureditve vodnega parka 6.8.1

 

Izpod naselja Šmiklavž priteče v Jenino potoček Štihovec. Voda je delno obremenjena z 

organskimi snovmi.  Pod cestnim propustom na zgornjih dveh tretjinah predlaganega območja 

se potok preusmeri v čim bolj meandrirano strugo z lokalnimi razširitvami (tolmuni). Z meandri 

naj se doseže čim večja dolžina struge. Z veliko razdaljo te struge (>500m), se doseže tudi 

zadovoljiv efekt naravnega čiščenja. Struga se zasadi z rastlinami, ki v svojem koreninskem 

spletu vsebujejo bakterije sposobne čiščenja, rastline za filtracijo in rastline, ki pospešujejo 

sedimentacijo. Stabilnost brežin  se ohranja z vegetativnimi zgradbami. 

 

V območje se preusmeri tudi dva manjša potočka, ki drenirata poseljeno območje vzhodno od 

območja predlaganih term. Vodo se s cevjo preko Jenine pelje v predlagano čistilno strugo 

Spodnjo tretjino površine se preoblikuje v večji bajer (jezerce), ki ima iztok v Jenino. Bajer je na 

spodnjem delu ograjen z nepropustnim nasipom. Bajer je lahko tudi vkopan. Višinsko razliko 

med odtokom iz bajerja in Jenino se lahko uporabi za postavitev mlinskega kolesa. V bajerju se 
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lahko predvidi tudi otoček, lahko se ga uporabi tudi kot ribnik. Taka ureditev privabi tudi vodne 

ptice.  

 

Dopustijo se manjši erozijski pojavi. Večji erozijski pojavi se sanirajo z vegetativnimi 

zavarovanji. Lomljenec se uporabi le v nujnih primerih. Vegetativne zgradbe so zametek 

habitatov za rake in dvoživke tudi v tem okolju.  Na območju mokrotnih travnikov se lahko 

posadijo vlagoljubne rastline.  

 

Ureditev vodnega parka je lahko tudi priložnost za prebivalce širšega območja, da prepoznajo 

prostor ob potokih kot pomembno ekološko vrednoto, ob kateri se lahko tudi sprostijo.  

 

Možno je tudi razviti idejo o stranskih bazenih, kjer bi bil možen ogled vseh organizmov, ki živijo 

v okolju.  

 

 
Slika 97: Vodni biotop Štihovec (skica ureditev). 
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7. ORIENTACIJSKA VREDNOST PREDLAGANIH UKREPOV 

Preglednica 26 podaja orientacijske vrednosti predlaganih investicij, ki lahko služijo za 

opredeljevanje ukrepov v razvojnih programih občin in operativnih programih države. 

Vrednosti akumulacij in naravnih retenzij so določene glede na stroške enote prostornine 

zadržane vode v akumulacijah oz. enote višine pregrade, ki so bile opredeljene v študiji Finančne 

posledice določitve območij pomembnega vpliva poplav (IZVRS, 2011). Vrednosti za posege v 

strugo vodotoka s katerim izboljšujemo ekohidromorfološke lastnosti, so ocenjene glede na 

enoto vgrajenega materiala in stroške dela. 

 

Stroški odkupa zemljišč niso upoštevani. Zemljišča, kjer  se eventuelno zgradi pregrada se 

odkupi in opredeli kot vodno zemljišče v lasti investitorja. Zemljišča za akumuliranje vode za 

pregrado ostanejo lahko v sedanji namenski rabi. Čeprav ni potrebno, vseeno predlagamo odkup 

zemljišč tistega obvodnega prostora, ki se potencialno vključi v projekt vzpostavitve naravnih 

retenzij in spremembo njihove namembnosti v vodna zemljišča, s čimer se zagotovi trajnost 

takšnih rešitev. Skupna površina predlaganih inundacij je 37 ha (v primeru, da je cena 

kvadratnega metra dva evra bi to pomenilo 740 000 €).  

 
Preglednica 26:  Orientacijska vrednost predlaganih investicij. 

Ime lokacije oz investicije 
Orientacijska vrednost 
investicije 

Dele 4480000 

Dovže 3000000 

Homščnica I 60000 

Homščnica I 360000 

Homščnica I 52000 

Homščnica II 112000 

Homščnica III 66000 

Homščnica III 69000 

Homščnica IV 54,000 

Jenina - Podgorje 520,000 

Jenina - Vodriž 5,600,000 

Mislinjski graben 1  217,000 

Mislinjski graben 2 213,500 

Mislinjski graben 3 10,065,000 

Radušnica 1 756,000 

Radušnica 2 29,750 

Selčnica 2,100,000 

Suhadolnica 1 1,144,850 

Suhadolnica 2 577,500 

Suhadolnica 3 66,500 

  29,543,100 

Sp.Dovže-Smonkar  125,250 

Smonkar – Lužnikov mlin 154,700 

Lužnikov mlin – Plačnikov mlin 234,525 

Sp. Brda 257,700 

Golavabuka 315,825 

Turiški  mlin – Tomaška vas 235,850 

Tomaška vas – Šmartno pri Sl. Gradcu 259,488 

Mala vas- Šmartno pri Sl. Gradcu 207,640 
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Otiški vrh 116,580 

Vodni park Slovenj Gradec  173,550 

Vodni park Štihovec 309,650 

  2,390,758 

Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin (1 km sturge) 199600 

Jezbice kamnomet z lesenimi oblicami (2 odseka, 15 jezbic) 70200 

Jezbice neporavnan kamnomet (5 kom) 106640 

Ribje zavetišče v kašti na brežini (kranjska stena) z  jezbico v neporavnanem 
kamnometu (4 lokaciji) 108000 

Leseni nizki prag (8 lokacij) 65600 

Strešni leseni prag (4 lokacije) 34800 

Jezovna zgradba z vodno blazino  (3 lokacije) 103620 

  688460 

Skupaj 32,622,318 
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