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REVITALIZACIJO FRAMSKEGA POTOKA 

UVOD 

Framski potok - Reka je jugovzhodni pohorski potok s povirjem pod grebenom Pohorja med 
Sedovcem nadmorska višina tisočdvestoenaintrideset metrov in Ledinekovim kog lom nadmorska 
višina tisočstodvainosemdeset metrov. V Polskavo se izliva pri Lovrencu na Dravskem polju pri 
nadmorski višini dvestotrideset metrov. Potok je dolg je 25 km, od tega ga je 18 km v ravninskem 
delu . Povodje obsega 48 km2

. Od izvira do Frama teče potok v grapi z velikim padcem, ki jo je 
izdolbel v prepernine (gnajs, blesnik) pohorskega pokrova , vse do trde skalne podlage (amfibolit) . 
Njegova pot je tukaj precej pestra . Saj so tu številni tolmuni in brzice. Nekoliko pod križiščem cest 
proti Arehu in 8ellevueju je tudi Framski slap višine 6m, ki je naravni spomenik. Pri naselju Fram 
preide potok iz globeli na odprti svet. Sprva še teče po terenu s nekoliko večjim padcem, to je po 
vršaju iz pobočnih gruščev in meljev. Tu se tudi deli na dva dela . Takih delitev potokov je na tem 
področju več in pričajo o njihovi gospodarski izrabi. Severna veja odteka skupaj z Rančkim potokom, 
ki se spet deli v dve veji in sicer po odvodniku 0-9 v smeri Hotinje vasi, kjer ponikne v tla in po 
odvodniku 0-11 proti Račam in Šikolam v Framski potok. Večina vode ponikne med potjo . Je tudi 
prvi potok, ki priteče iz vzhodnega dela Pohorja in ne ponikne v celoti v prodih dravskega polja 
(gledano s severa), temveč se po prehodu v ravnino usmeri proti jugovzhodu in teče skozi vas 
Požeg ter severno od Pragerskega prečka železniško progo Maribor - Celje . Nadalje teče skozi vasi 
Stražgojnca in Šikole, od tod pa do sotočja s Polskavo teče južno od vasi Pongerce , Jablane, 
Cirkovce, Dragonja vas , Mihovce, Pleterje in Župečja vas. Potok, oziroma omenjene vasi , 
predstavljajo severno mejo ozemlja "Čretov" . 

* Zdenko ZORiČ , gr. teh ., Franci AVŠiČ dipl. ing. gradb., DRAVA vodnogospodarsko podjetje ptuj d.d., 2nidaričevo nabrežje 11 , 
2250 PTUJ 
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V preteklosti je bilo več posegov v strugo Framskega potoka vendar so vsi ti posegi so bili do leta 
1977 omejeni na krajše odseke. Omenjenega leta pa so se začela izvajat sistematska regulacija , ki 
se je zaključila s izgradnjo akumulacije Požeg . Hidravlična presoja sedanje struge od izliva v 
Polskavo in do km 2,3 je pokazala, da je sedanja prevodnost omogoča le petletno poplavno varnost 
in ne desetletne kot je bilo predvideno ob izgradnji oziroma tridesetletne ob dokončanju akumulacije 
Požeg . Omenjeno zmanjšanje je posledica nanosov in zmanjšanja koeficienta hrapavosti iz k=40 na 
k=35 , kar pa je tudi posledica košenje enkrat na leto . 

Framski potok - Reka (km 1,3 proti km1 ,8) 

OBNOVA IN REVITALlZACIJA 

Opisane razmere kažejo, da je nastopil čas za obnovo struge potoka, da bi bila zagotovljena njegova 
hidravlična vloga za naslednje obdobje. Ker je splošno znano, da so regulirani vodotoki biološko zelo 
siromašni, je prav, da pri obnovi zagotovimo več pestrosti v oblikovanju struge in vodnega režima , 
kar bo omogočalo ponovno ali vsaj bistveno večjo oživitev - revitalizacijo vodotoka 
Revitalizacija se bo izvedla po celotni dolžini omenjenega odseka. Osnovno vodilo pri revitalizaciji je 
bilo ustvariti bogatejši vodni in obvodni biotop in hkrati zagotoviti zadostno poplavno varnost. Nova 
predvidena poplavna varnost bo 0 10, namesto dosedanje projektirane varnosti 0 30 . Hkrati pa bi 
drevesna in grmovna zarast nekoliko popravila sedanji neprijazni krajinski videz. 
Da bi lahko ustvarili pogoje za bogatejši biotop, sem na celotni trasi predvidel več posegov v sedanjo 
obliko korita , tako da bo nastalo večje število ekoloških niš. V strugi bodo izdelane: razširitve , 
razširitve z otoki , terase, talni pragovi in jezbice. Vsa ta mesta pa bodo zasajena z avtohtonimi 
drevesnimi vrstami, oziroma se bo dopustilo , da se določena področja zarastejo s samoniklimi 
rastlinami. Teh ekoloških niš je na celotni strugi 23 in so različnih dolžin . S predvidenimi ukrepi bomo 
posegli tudi izven prostora, ki je sedaj namenjen potoku. Oblike tipičnih posegov so opisane v 
naslednjih poglavjih . 
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Dno bomo razširili na levem ali desnem bregu , hkrati pa tudi nekoliko poglobili ob brežini razširitve , 
tako da nastanejo manjši tolmuni. Tako so področja razširjena dolga približno 50m in so v prečnih 
profilih 6, 7, 29, 30 in 31. Brežine teh niš so lahko zasajene z drevesnimi in grmovnimi vrstami. Vse 
novo obdelane površine pa se posejejo s travo. 

Razširitev z nizko teraso 

Pri teh razširitvah se ob nasprotnem bregu izgradi terasa v višini srednjega letnega pretoka . Obrežje 
terase se utrdi s piloti in z oblicami. Proti odnašanju terase pa se celotno površino prekrije s 
kokosovimi mrežami Geotex 8/8 . Omenjene mreže so spletene iz kokosovih vlaken v oliki 
pravokotne mreže. Vlakna so spletena v vrvi debeline 3mm. Medsebojni razmak vrvi pa je 8mm. 
Teže te mreže je 1000g/m2

. 

Na teh terasah se ne bo zasajalo drevesnih sadik, ker bi jih vlečna sila vode pri večjih pretokih 
izpulila, preden bi se utegnile dobro ukoreniniti , zato bomo ta področja pustili, da se zarastejo s 
samoniklimi rastlinami. Te površine, kakor tudi ostale, kjer ne ohranimo obstoječe travne zarasti, se 
posejejo z mešanico travnih semen . Te ekološke niše so v prečnih profilih : 17, 18,25,38,39,40,41 
in 46. 

Razširitev z otokom 

Pri tem tipu ekološke niše se razširitev izvede bodisi na levo ali na desno brežino tako, da nastane na 
tem področju sekundarna struga, iz brežine pa se oblikuje otok. Ker dosedanje izkušnje kažejo , da bi 
se taka področja dokaj hitro zasula s plavljenim materialom, se v novo strugo preusmerijo vsi pretoki 
manjši od srednjega letnega pretoka , glavna struga pa postane pri omenjenih pretokih zaliv . Ob 
visokih pretokih pa prevzame stara struga spet primarno vlogo. Tako bodo visoke vode odnašale 
usedline. Za preusmeritev vode poskrbi leseni prag iz brun in pilotov, utrjen z zloženim lomljencem, 
konkavno brežino nove struge pa se utrdi s piloti in z oblicami. Prav tako se zavaruje celotno 
površino otoka in pas konkavne brežine nove struge s kokosovimi mrežami Geotex 8/8. Drevesa in 
grmovje se zasadi bodisi na levem ali desnem bregu , otok pa se prepusti samoniklim rastlinam. Vse 
površine kjer so se izvajala dela, ne glede na to , ali so zasajena z drevesnimi sadikami ali pa so 
prepuščena, da zrastejo samonikle rastline , se poseje z mešanico travnih semen, tako da se premosti 
čas, ki je potreben , da zraste predvidena drevesna ali grmovna zarast. Te ekološke niše so dolge od 
60m do 110m in se nahajajo v prečnih profilih 4, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 34, 35 , 43 in 45. Vse te 
ureditve bodo posegle v prostor, kjer je sedaj poljska pot, tako da bole to treba prestaviti na sedanje 
njivske površine. 
Za preusmeritev vode iz sedanje v novo strugo je predviden leseni preusmeritveni prag, ki je izdelan 
iz brun, pilotov in zloženega lomljenca. Višina praga je enaka višini zavarovanja iz pilotov in oblic. 
Osnovna oblika vseh objektov je enaka, razlikuje pa se nekoliko po položaju pregrade in izvedbi 
zavarovanja čela otoka . 

Jezbice 

Jezbice iz pilotov in polnila so namenjene preusmeritvi vodnega toka nizkih pretokov na mestih, kjer 
je struga razširjena. Izdelajo se iz pilotov in polnila iz maloprepustne zemlje . Da se prepreči izpiranje 
zemlje iz notranjosti, se ob pilote položi filtrirna plast polst Teraafix 600, zgornjo površino pa se obloži 
s travno rušo in ojača skokosovim pletivom Geotex 8/8 . Višino jezbice se določi za vsak primer 
posebej in je enaka višini srednjega letnega pretoka. Višine jezbic so podane v podolžnem profilu . 
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Talni pragovi so namenjeni stabilizaciji dna in popestritvi toka vode pri nizkih pretokih , hkrati pa tudi 
bogatijo vodo s kisikom . Izdelani so kot pilotna stena ojačana s škarjami. Prelivni rob ima poglobitev 
za koncentracijo nizkih pretokov. Na celotni trasi je 6 pragov, njihova višina pa je razvidna iz 
podolžnega profila . 

Strma brežina 

Pri ekološki niši 10 je predvidena na odseku dolžine 100m bolj strma brežina , ki ima na najbolj 
strmem odseku naklon 1 :0,6. Tako strm naklon bo možno izvesti z armiranjem zemljine. Za armiranje 
se uporabijo mreže Tensar SS 2. Mreže položimo na pripravljeno podlago v brežini , na to nasujemo 
plast zemlje in jo komprimiramo. Sloj zemlje naj bo debel O,Sm. Mreže zakrivimo navzgor ter jih 
ponovno sidramo v brežino . V zadnjem sloju mreže pritrdimo z količkom . Tako utrjeno brežino še 
pokrijemo s protierozijsko zaščito Sequdren 316 OS 600, ki je na vrhu prav tako pritrjena s količkom . 

Čez to zaščito pa nasujemo tenak sloj humusa debeline 3cm in ga posejemo travo . 

ZASADITEV EKOLOŠKIH NiŠ 

Vse zgoraj naštete tipe ekoloških niš zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Najbolj 
izpostavljenih delov se ne zasadi s sadikami , ampak se ta področja pusti , da na njih zrastejo 
samonikle rastline . Pri zasaditvi je treba paziti na raznolikost sadik in na mesto sajenja . 

Primera ozelenitve prečnega profila 
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Glede na različne tipe ekoloških niš bodo na celotni trasi potoka štirje različni biotopi: 

a. Površine, ki so večji del leta pod vodo. 
b. Travne površine, ki se kosijo enkrat na leto in so večkrat na leto poplavljene. 
c. Površine zarasle z drevjem ali grmovjem in so večkrat na leto poplavljene. 
d. Travne površine, ki se kosijo enkrat na leto in na katerih so tudi posamezna drevesa in so 

večkrat na leto poplavljena. 
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Graf1. Porazdelitev površin glede na namembnost 
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o Vodne površine 

liii Travne površ ine 

• Drevesa in gnnovje 

O Samostojna drevesa 

Prikazane površine so merjene v tlorisu in veljajo za razmere pri srednjem letnem pretoku . 
Pričakujem pa, da bo prišlo do manjših sprememb zaradi nastanka sipin na mestih ki so razširjena. 

VZDRŽEVANJE 

Vzdrževanje tako urejenega odseka bo nekoliko drugačno, kot smo ga bili vajeni dosedaj . Pri 
vzdrževanju ne bo več prisotna le strojna košnja brežin , ampak se bo pojavljala tudi ročna košnja in 
negovanje mlade zarasti. Pod pojmom ročna košnja se ne razume samo košnje s koso , temveč tudi 
košnjo s uporabo ročnih motornih sredstev. Pozneje, ko bo drevesna in grmovna zarast že večja , pa 
bo treba skrbeti in obrezovati veje tako, da ne bo zaraščen prerez predviden za nemoten pretok vode. 
Kako so razporejene površine za vzdrževanje, je razvidno iz situacijskega načrta vzdrževanja. Ta 
načrt naj bo v letih po izvedbi tega projekta tudi stalna priloga k programu »Redna vzdrževalna dela 
na HS Polskava« . 
Pri strojni košnji pa se bo pojavil prazni hod kosilnice , ko bo le ta prišla pri vožnji ob strugi na 
področje namenjeno drevesni in grmovni zarasti. Obračanje kosilnice pa zaradi utesnjenosti ni 
mogoče . 

Prav tako pa bo treba označiti tudi področja strojne košnje , tako da ne bi pomotoma uničili sadik. Te 
označbe bi bile predvidoma potrebne 3 leta oziroma tako dolgo, dokler zarast ne doseže predvidene 
velikosti. 

Tabela1 . Razdelitve površin za vzdrževanje 

Km 0,00 - km 2,30 

Graf 2. Razmerja med površinami glede na način vzdrževanja 

El Strojna košnja 

• Negovanje zarati 

o Ročna košnja 

Ploskve so merjene poševno 

Graf 3. Razmerje med potjo delovanja kosilnice in potjo v praznega teka . 
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Tabela2. Stroški rednega letnega vzdrževanja 

Ročna košn·a 
17600 SIT 
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III Delovna pot 

• Prazna pot 

Celotni stroški rednega letnega vzdrževanja bi tako znašali 344663 SIT. Pri tem pa ni upoštevano 
popravilo morebitnih zajed, katerih pojav bo pri predvideni ureditvi pogostejši kot pri klasični 

regulaciji. 

Graf 4. Prikaz razmerja stroškov rednega letnega vzdrževanja pri klasični regulaciji in revitaliziranem 
potoku 
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Analiza stroškov rednega letnega vzdrževanja pokaže, da bodo stroški približno dvakrat večji kot 
dosedaj k temu pa je potrebno dodati še morebitne sanacije zajed . Glede nanosov materiala na 
brežine in njegovega odstranjevanja pa predpostavljam, da bodo stroški enaki kot doslej. 

ZAKLJUČEK 

Obnova in revitalizacija obsega le manjši del Framskega potoka na ozemlju Čretov (16%) . Če pa 
pogledamo širše vse vodotoke na območju, je ta delež samo 3% . Pri revitalizaciji sem se omejil samo 
na potok z malenkostnimi posegi na kmetijske površine , kajti večji bi zahtevali znatnejša sredstva , kot 
so na voljo sedaj iz programa vzdrževanja vodotokov. 
Trdim lahko , da bo tako spremenjena struga nudila precej bogatejši biotop, kot ga je doslej . 
Ustvarjene bodo plitvine tolmuni in druge popestritve . Prav tako bodo ustvarjene terase , ki bodo 
bližje gladini podtalnice , s čimer bo omogočena rast rastlin , ki potrebujejo precej vlage. Predvidene 
popestritve vodnega toka pa bodo omogočile tudi samooblikovanje struge, kot so tolmuni v 
konkavah in sipine v konveksah ter razširitvah . Prav tako pa se pričakuje preoblikovanje profila 
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zaradi nanosa, ki se bo odlagal na brežinah, zlasti na mestih poraslih z grmovjem, vendar je ta 
proces sedaj po izgradnji akumulacije Požeg nekoliko počasnejši. 
Zavedati pa se moramo, da se bo dokončni videz izoblikoval nekaj let pozneje, ko bo zarast dosegla 
ustrezno velikost in bo popestrena s samoniklimi rastlinami. Takrat bo obrežna zarast v popolnosti 
nudila domovanje raznim obvodnim živalim . Prav tako bo z osenčenjem vode, koreninami , ki bodo 
segale v vodo, in vejami nad vodo, ustvarila prijetnejše okolje za razne vodne živali. 
Pričakujem , da se bodo v nekaj letih vrnile nekatere vrste živali , ki so bile nekoč na tem prostoru. Pa 
tudi pokrajina bo dobila prijaznejšo veduto , ker bo spet viden tek potoka, nakazan s zelenim pasom 
dreves. 

Posebno pomembno pa bo vzdrževanje potoka v naslednjih letih, kajti le s pravilnim vzdrževanjem 
se bodo uresničile zamisli, prikazane v tem projektu . Tako bo treba res vsakoletno spremljati rast 
zarasti in dogajanj v vodotoku. Prav tako bo treba občasno odstraniti morebitne prevelike nanose na 
brežinah , vendar naj se taka odstranjevanja ne izvajajo na celotnem področju naenkrat, temveč 
postopno in izmenično, da ostaja del struge ali del brežine nepoškodovan . Ta del nudi začasno 
zatočišče živalim iz motenega območja, iz njega se nato spet širi življenje v obnovljeno okolje . 

POVZETEK 

Framski potok je bil reguliran kot del hidromelioracijskega sistema Polskava v letih 1977 do 1980 in 
sicer v klasični obliki strapeznim prizmatičnim koritom za zagotavljanje odtočnih razmer drenažnemu 
sistemu in 10-letne poplavne varnosti kmetijskim zemljiščem . Danes je struga obrasla , delno 
zamuljena in tudi erozijsko načeta predvsem zaradi pomanjkanja denarja za vzdrževanje . Ker so tako 
regulirani vodotoki biološko osiromašeni bomo poskusili pri obnovi z nekoliko večjimi posegi ob 
zagotovitvi ustrezne hidravlične funkcije omogočiti tudi pestrejši vodni in obvodni biotop ter krajinski 
videz. Stroški za izvedbo predlagane oblike revitalitalizacije bodo za cca 50% višji od siceršnjih 
vzdrževalnih del. Vzdrževanje novo ozelenelih revitaliziranih vodotokov bo terjalo več strokovnega 
dela, poleg košenj in gradbenega dela predvsem nego grmovne in drevesne zarasti, kar bo zahtevalo 
dva do dvainpolkratni znesek v primerjavi z dosedanjim načinom vzdrževanja . 
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