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Dela za ureditev Mislinje v Pamečah bodo 
med drugim obsegala: širitev struge z 
enojnim ali dvojnim profilom, kjer je to 
mogoče, izravnavo nivelete in odpravo 
zožitev, poglobitev in prestavitev raznih 
infrastrukturnih vodov, gradnjo obrežnih 
zidov, obnovo ali višanje nasipov, sanacijo 
obstoječe hrapave drče ter zavarovanje 
mostnih opornikov. 

Ureditev struge reke Mislinje na 
območju Pameč

Legenčani so zelo veseli 
dokončane 6. etapne obnove 
2700 m ceste od Arn do 
Golavabuke. Z rekonstrukcijo 
zadnjega, 703 m dolgega dela 
od Ravlana do Arn, kjer se 
lokalna cesta pri rezervoarju  
Legen priključi na državno 
cesto Slovenj Gradec–Kope, 
so začeli lani novembra, 
dokončali pa so jo konec 
letošnjega maja. Izvajalec je 
uredil zamenjavo spodnjega 
in zgornjega ustroja ceste z 
odvodnjavanjem, odsek so 
asfaltirali ter uredili bankine 
in brežine. 
Investicija je znašala 120.000 EUR.  
Predsednik Vaške skupnosti Legen Edvard 
Turičnik in župan Mestne občine Slovenj 
Gradec Tilen Klugler sta po tem, ko je 
šmarški župnik Franc Linasi blagoslovil 
novo cesto za varno vožnjo, slavnostno 
prerezala trak in cesto odprla. Slovesnega 
dogodka sta se udeležili tudi direktorica 
občinske uprave Darja Vrčkovnik in 
podžupanja Martina Šisernik. 

Direkcija Republike Slovenije za vode nadaljuje z 
aktivnostmi projekta Zagotovitev poplavne varnosti 
porečja Drave – območje Meže z Mislinjo.  Začela 
so se tudi dela za ureditev struge reke Mislinje 
v Pamečah, in sicer na območju, ki je bilo huje 
prizadeto ob poplavah novembra 2012. Ukrepi 
znotraj načrtovanega projekta za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti območja bodo izvedeni 
v tem in v prihodnjem letu. Naložbo financirata 
država Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Vzdolž struge je predvidena ureditev, ki 
bo omogočala ugodne pogoje za razvoj 
in življenje različnih vodnih in obvodnih 
organizmov. Med drugim bo poskrbljeno za 
ohranitev tistih dreves, ki ne motijo ureditve, 
in zasaditev novih, poleg teh pa tudi vrbovih 
potaknjencev, popestritev vodnega toka s 
postavitvijo večjih kamnov na dno struge, 
izgradnjo lesenih jezbic ter oblikovanje 
skalnih previsov pod vodno gladino in 

Odprtje ceste Arne-Golavabuka na Legnu  
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oblikovanje neenakomernega naklona dna. 
Urejena struga bo na obravnavanem 
odseku zagotavljala pretočnost za visoke 
vode Mislinje s 100-letno povratno dobo, 
za doseganje ustrezne poplavne varnosti 
celotnega območja pa bo v bodoče potrebno 
urediti še območja nekaterih pritokov in 
zagotoviti redno vzdrževanje pretočnega 
prereza struge Mislinje. 
MN

Po besedah Edvarda Turičnika je na Legnu 
v zvezi s cestno infrastrukturo še kar nekaj 
stvari odprtih, trudijo se tudi nekaj cest 
prekategorizirati iz gozdnih v občinske. 
Predsednik vaške skupnosti se je zahvalil 
županu in vsem strokovnim službam za 
dokončanje investicije, med vsemi zaslužnimi 
za legenske ceste pa se zahvaljuje tudi 
Komunali Slovenj Gradec, predvsem za 
zgledno vzdrževanje. 
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