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Zagotovitev poplavne 
varnosti industrijske cone ob 
reki Mislinji v Pamečah 

za operacijo Zagotovitev 
poplavne varnosti v porečju 
Drave – območje Meže z 
Mislinjo
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Območje projekta



Poplavni dogodek nov. 2012

Vir: YouTube, Aviofun d.o.o.Vir: YouTube, Aviofun d.o.o.

Video posnetek 
poplav iz dne 
5.11.2012

Poplavljeno 
območje 
industrijske 
cone Pameče

https://www.youtube.com/watch?v=Wfwpk-ILYL0
https://youtu.be/Wfwpk-ILYL0


V poplavah jeseni 
2012 je pretok 
Mislinje na 
v. p. Otiški vrh 
dosegel vrednost 
Q= 230 m3/s.

Vir: Mira Kobold: Poplave konec 
oktobra in v začetku novembra 
2012, Ujma, št. 27, 2013.

Poplavni dogodek okt./nov. 2012  in 
hidrološka izhodišča za projekt

Ime F [km2] Q10 [m3/s] Q100 [m3/s] Q500 [m3/s]

Mislinja pod Suhodolnico 158.8 115 230 329

Mislinja pod Barbarskim potokom 182 127 254 363

Mislinja pod Lakužnico 196 128.5 257 367.5

Mislinja pod Selčnico 227 141 282 403

.

Hidrološka izhodišča so povzeta po študiji »Hidrološka analiza visokih vod za 
odsek državne ceste od razcepa Šentrupert do Dravograda (vplivno območje 
porečje Mislinje)«, št. 898-FR/09, 2009, IZVO-R d.o.o.. Vodne količine so bile 
potrjene kot ustrezne v sklopu izdelave strokovnih podlag za 3. razvojno os –
Slovenj Gradec – Dravograd v letu 2020.



Vir : Hidravlična presoja Mislinje s pritoki na območju načrtovanja protipoplavnih 
ukrepov za zaščito PC Pameče (MO Slovenj Gradec, IZVO-R d.o.o.)

Hidravlično modeliranje

Vodni režim Mislinje na območju poslovne cone 
Pameče je bil določen na osnovi 1D + 2D 

hidravličnega modela izdelanega v programu 
Mike Flood in je obravnaval odsek od sotočja 
Suhodolnice in Mislinje do sotočja s Selčnico
v dolžini preko 6 km. 3D model terena je bil 

izdelan na osnovi LIDAR posnetka 2019, 
1D model struge pa je bil izdelan na osnovi 

merjenih prečnih prerezov (2019). 

Model Mislinje je pokrival območje velikosti 
5824 x 724 m (celice 2 x 2 m). Pri izračunih je bil 

upoštevan nestalni tok. Na Mislinji je bil 
uporabljen Manningov koeficient hrapavosti 

nG=0.045 – 0.58, na poplavnih površinah 
(pretežno travniki ali utrjene površine) pa 

0.03 - 0.04. Spodnji robni pogoj je predstavljala 
normalna gladina, zgornji in vmesni robni pogoji 

pa so vključevali osnovni dotok Mislinje in 
komplementarne dotoke pritokov, kot izhajajo 

iz hidrološke študije.



Glede na rabo obvodnega prostora je 
struga Mislinje urejena na prevodnost 
100-letnih visokih vod s 50 cm 
varnostnega nadvišanja.

V sklopu projekta ni bila rešena poplavna 
varnost ob pritokih Mislinje (Barbarski 
potok, Trobeljščica, Lakužnica…).

Po izvedeni ureditvi Mislinje je območje v 
preostalem razredu poplavne nevarnosti.

Izvedena dela

Območje 
industrijske cone 
je po izvedeni 
ureditvi varno 
pred visokimi 
vodami Mislinje 
s 100-letno 
povratno dobo.



Mislinja od km 6+566 do km 8+873,79, v skupni 
dolžini 2185 m:

Predmet urejanja

Dela so se 
izvajala v 
letih 2019, 
2020 in 2021.

• povečanje pretočnega prereza,
• zid iz betonskih elementov (parapetni zid) 

dolžine 99,50 m,
• kamnito betonski obrežni zid dolžine 440 m  
• obnova zemeljskega nasipa skupne dolžine 641,00 m,
• zavarovanje mostnih opornikov,
• sanacija usada (P7-P9),
• ureditev ribjih skrivališč, 
• sanacija hrapave drče,
• prestavitev komunalne infrastrukture (plin, 

vodovod, elektro vodi).



Izvedena širina 
dna med je 13 
in 14 m. 
Kjer je bilo 
mogoče, so 
izvedene tudi 
dodatne 
poplavne 
berme, brežine 
so zavarovane s 
kamnom 
lomljencem.

Povečanje 
pretočnega 
prereza in 
zavarovanje 
brežin



Izveden 
v dolžini 
99,50 m.
Izvedeno 
je tudi 
nadvišanje
obstoječega 
parapetnega 
zidu.

Zid iz betonskih 
elementov 
(parapetni zid)



Izveden v dolžini 
440 m ob levem 
bregu.

Kamnito betonski obrežni zid 



Obnova 
zemeljskega 
nasipa 

Izveden v skupni 
dolžini 641,00 m



Zavarovanje 
mostnih 
opornikov

Most v P4A



Sanacija usada (P7-P9) – stabilizacija brežine



Izvedene skale samice -
motilci vodnega toka in 
jezbice iz lesa, kamna 
in polnila, izvedena 
zasaditev dreves.

Ureditev ribjih skrivališč



Pod P61

Sanacija hrapave drče – omogočanje prehoda rib



Prestavljeni vodi so:
• plinovod,
• več srednje 

napetostnih in 
nizkonapetostni
h elektro vodov,

• javna 
razsvetljava

• vodovod (2x)

Prestavitev 
komunalne 
infrastrukture 
(plin, vodovod, 
elektro vodi)



Načrtovani ukrepi so izvedeni s ciljem zagotoviti industrijski coni Pameče poplavno 
varnost pred visokimi vodami Mislinje s 100-letno povratno dobo. Ob tem so, kolikor je 
to bilo možno, ohranjene tudi obstoječe razlivne površine. Ureditve so izvedene tako, da 
se v čem večji meri ohrani ali celo poveča biodiverziteta vodnega in obvodnega prostora. 

Za celovito delovanje protipoplavnih ukrepov na obravnavanem območju je 
potrebno izvesti tudi protipoplavne ukrepe na pritokih Mislinje (predvsem na 
Trobeljiščici).

Kljub izvedenim protipoplavnim ukrepom je potrebno upoštevati dejstvo, da je območje 
zaščiteno le do projektnih visokih vod (Q100), ne pa tudi proti vodam večjih povratnih 
dob. Zato je potrebno redno vzdrževanje pretočnega profila in zavedanje, da ostajajo 
vsa ta območja še naprej POPLAVNA OBMOČJA (pričakovane podnebne spremembe in s 
tem povezano večanje vremenskih ekstremov v izvedeni ureditvi še niso upoštevani)!

Zaključki


