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RAZVOJ VODNIH VIROV POREČJA MISLINJE 

1.UVOD  

Na pobudo občin Mislinja, Slovenj Gradec in Dravograd, ki ležijo na porečju reke Mislinje, je nastala 
študija »Strokovne osnove za program razvoja vodnih virov na porečju 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 
in izvajanje regionalnega razvojnega  programa 2012 – 2014, operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2014-2020, načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti,  
predlogov zaščite komunalne infrastrukture, nacionalnega programa razvoja podeželja,  okoljskega 
kmetijskega programa ter programov turističnega razvoja.  

2. OPIS POREČJA MISLINJE IN VELJAVNI POLITIČNI PROGRAMI NA 
PODROČJU VODA ZA POREČJA MISLINJE 

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.   
 
Kot območje pomembnega vpliva poplav v Sloveniji (OPVP) je opredeljeno tudi območje Dravograda 
(50. redna seja vlade, 14.2.2013). V naboru 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, 
2011) 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 
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potencialnih razlitij  nevarnih snovi in da obstaja velik vpliv razpršenih obremenitev iz območji 
poselitev, ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.  

 
Slika 1: Geografska lega porečja Mislinje v Sloveniji in meje občin. 

 
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.   

3. HIDROGRAFSKE IN HIDROLOŠKE LASTNOSTI POREČJA MISLINJE 

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.  
 
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 nastopil pretok 230 m3/s. 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. Največji zabeleženi pretok na Suhadolnici v letu 1990 je bil 70.8 m3/s (1.18 
m3/s/km2 ), leta 2012 pa 92.5 m3/s (1.56 m3/s/km2 ). 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.   
 
Velikosti konic visokovodnih valov z verjetnostjo nastopa prikazuje Preglednica 1.  
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Slika 2: Hidrografska območja v porečju Mislinje. 

 
Preglednica 1: Konice visokih voda z izbrano verjetnostjo nastopa glede na različne metode izračuna 
in upoštevane merjene podatke (VGI, 2001; ARSO, 2013; IZVO, 2009). 
verjetnost nastopa  20% 10% 5% 1% 

vIr 
metoda povratna doba [leta]  5   10  20  100 

Prerez vodotoka  F 
[k 2]

[m3/s] 

Mislinja pod Glažuto  19.8      62  100  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 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 Suhadolnice  89.9  63  86.4    180  IZVO, 2009  hidrološki model  

Mislinja pod Suhadolnico  158.8  87.4  115    230  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  

    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  

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, 2001: 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;  
 



dr. L. GLOBEVNIK, P. MUCK, dr. M. POVŽ, 
L. SNOJ,  M. PUŠNIK, mag. M. SIMONETI 

- 165 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA
UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA

 

25. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2014 

4.OBREMENITVE VODA 

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.  
 
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.  
 
Spremenjen je tudi vodni režim. Vzroki za to so odvzemi voda za potrebe malih hidroelektrarn, zajemi 
izvirov za oskrbe s pitno vodo, hiter odtok padavinskih voda s celega porečja zaradi utrjenih površin in 
dreniranja voda z melioracijskimi jarki in talnimi drenažami). 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 in majhnih količin vode, je malo tudi 
življenjskih prostorov za vodne in obvodne organizme. Z odvzemi vode je prekinjen hidrobiološki 
kontinuum in uničen del prehrambne verige. 

5.IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNIH VIROV  

Problem poplavne varnosti občine v porečju Mislinje se obvladuje celostno tako, da se interes za 
varstvo pred škodljivim delovanjem vode povezuje z interesom za kakovost vodnega okolja in na 
osnovi usklajenih rešitev ustvarja 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 
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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 in usmerjeno razlivanje visokih voda v rečne inundacije); 
- 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).  
 
5.1 Zadrževanje vode – suhi ali mokri zadrževalniki 
 
Predlagane lokacije za gradnjo suhih/mokrih zadrževalnikov so  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.   
 
5.2 Usmerjeno razlivanje visokih voda v rečne naravne inundacije 
 
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 2). V Občini Dravograd je 
predlagana lokacija Otiški vrh, ob desni brežini pod hribom na Janževem polju. 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 prostorske 
in hidrološko hidravlične pogoje. Na območju se manjši del lahko uredi za stalno ojezeritev ali ribnik, 
čistilne jarke in območja za rekreacijo kot so n.pr. sonaravni adrenalinski parki. Vodo iz stalne 
ojezeritve lahko namenimo tudi za namakanje bližnjih kmetijskih površin.  Lokacijo št. 1 in 2 
prikazujeta sliki 3 in 4. Vse lokacije inundacij v Mestni občini Slovenj Gradec prikazuje slika 5. 
 

 
Slika 3: Prikaz  lokacije št. 1  in št. 2 na DMR 

 
Slika 3: Prikaz  lokacije št. 1  in št. 2na letalskem posnetku. 
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Slika 5: Lokacije rečnih inundacij na Mislinji v Mestni občini Slovenj Gradec. 

 
Preglednica 2: Osnovni podatki predlaganih inundacij na območjih obnove na reki Mislinji. 

Št
.  

Ime  Dolžina reke v 
območju   

Površina  rečnega 
korita v območju   

Površina obvodnega 
prostora 

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. G. 

1330  2.56 9.7 12.3  12225

8  Mala  vas  ‐ 
Šmartno pri Sl. G. 

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

 
 

4.3 Koncept obnove naravnih morfodinamičnih lastnosti strug in izboljšanja življenskih 
pogojev za ribe in drug vodni živelj 

 
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. 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.  .  
 
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 
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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 se ohranja.  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. 
 
V članku Globevnik(2014) so opisani ukrepi, s katerimi v strugi ohranjamo dinamično ravnovesje, 
hkrati pa zagotavljamo večjo strukturiranost struge ter vzpostavljamo boljše življenske pogoje za ribe 
in drug vodni živelj. Na slikah 6-15 so prikazane posamezne predlagane ureditve.   
 

Slika 6: Jezbice iz lomljenca pod gladino nizke vode za 
namene oblikovanja tolmunov 

Slika 7: Izdelava lesene jezbice pod gladino nizke vode 
za namene oblikovanja tolmunov 
 

 
Slika 8 Primer razčlenitve dna in oblikovanja vodne 
blazine. 

Slika 9: Stalni tolmun v podslapju praga v sicer 
velikokrat presušeni strugi in lokalno razširitvijo pod 
njim (reka Zilja). 
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Slika 10: Vzdolžni prerez predelave podslapja v vodno 
blazino. 

Slika 11: Prečni prerez predelave podslapja praga v 
vodno blazino in izdelava prehoda za vodne 
organizme. 

 
Slika 12: Talne kamnite jezbice v obliki neporavnanega 
kamnometa (levo: izgled pred ureditvijo, desno: izgled 
po ureditvi) 

 
Slika 13: Izdelava spodmolov za višje gladine vode v 
vznožju brežin z oblicami. 
 

 
Slika 14: Lesen strešni prag  
 

Slika 15: V brežino ugreznjena lesena kašta (kranjska 
stena) s spodmolom. 

 
 

4.4 Hidravlično in ekomorfološko optimalen profil za obvladovanje poplavne ogroženosti in 
obnovo naravnih lastnosti reke 

 
Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin: 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.Tako se lahko z 
uporabo novih tehnologij že v kamnolomih pripravi dovolj velike kose lomljenca. V območjih naselij in 
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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. 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 16 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.   
 

 
Slika 16: Vgradnja lomljenca velikih dimenzij ali skal v vznožje brežin. 

 
Poseki obvodne drevnine in čiščenje brežin: Biološke raziskave potrjujejo tudi, da ima pas drevesne in 
grmovne zarasti dobre puferske lastnosti (zadrževanje in razgrajevanje hranil, organskih in nevarnih 
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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. 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 kot pomlajevanje. 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. 

7. ZAKLJUČEK 

Za izboljšanje hidroloških lastnosti in življenjskih pogojev vodnemu življu predlagamo izvedbo različnih 
ukrepov v vodnem ali obvodnem prostoru. V strugo naj se vgradi različne manjše objekte in lokalno 
zadržuje vodo (v  depresijah na dnu struge ali ob gozdnatih robovih struge, oblikovanje otočkov, 
reaktivacijo nekdanjih meandrih, gradnja ekoloških niš), obnovi pragove, jezove in drče ter 
poškodovanih delov regulacij, kinetira dno struge, vgradi jezbice in ribja zavetišča. Visoke vode se 
zadržuje v suhih zadrževalnikih ter razliva v naravne rečne retenzije oz. inundacije. Vsi objekti morajo 
biti odporni na velike hidrodinamične sile ter ne smejo zmanjševati potrebne pretočne sposobnosti 
struge. 
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