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1.   POPLAVA 

1.1.   UVOD 

 

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18 – 
ZNOrg) in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 
24/12, 78/16 in 26/19). 
 
Načrt temelji na oceni ogroženosti pred poplavami Občine Vojnik, verzija 3.0, 
posodobljena v septembru 2022 in je podrobneje razčlenjen regijski načrt zaščite in 
reševanja ob poplavi v Zahodno Štajerski, verzija 3.0, z dne 31. 3. 2022, ki ga je izdelala 
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Celje. Je nadgradnja načrta, verzije 
verzije 2.0, sprejetega v septembru 2008. 
 
Načrt je usklajen z regijskim načrtom kar je razvidno iz izdanega mnenja o usklajenosti, 
ki ga je izdala URSZR, Izpostava Celje; št. 8421-20/2021-12 - DGZR, z dne 17. 11. 2022). 
 
Ta načrt je bil javno predstavljen v mesecu januarju 2023 na spletni strani občine. 
 
1.2.   ZNAČILNOSTI POPLAV V OBČINI VOJNIK 

 

1.2.1. Vrsta možnih poplav v občini Vojnik 

 
Na podlagi opredelitev vrst poplav v regijski oceni ogroženosti1 lahko območje občine 
Vojnik prizadeneta dve vrsti poplav in sicer: 
1. hudourniške poplave, ki so kratkotrajne in silovite, povzročajo pa jih kratkotrajne, 

a intenzivne padavine. Hudourniške poplave zaradi svoje silovitosti povzročajo veliko 
škodo na območju nevarnostnega potenciala, povzroča pa tudi premike strug, erozijo 
brežin in širšega priobalnega pasa. Kot posledica erozijskega delovanja se lahko 
pojavijo tudi plazovi. V primeru tovrstnih poplav je zaznati tudi povečanje 
prodonosnosti; 

2. nižinske poplave, ki se pojavljajo v spodnjem toku vodotoka, ko njegova struga 
preide v ravninske predele. Ob predpostavki, da je struga vodotoka razmeroma 
enovita po širini, pride do nezmožnosti prevajanja vodnih količin, ko se naklon 
vodotoka zravna. Velike količine vode z veliko hitrostjo preidejo v nižinski del, kjer se 
voda bistveno upočasni. Zaradi navedenega voda prestopi bregove in začne 
poplavljati. 

3. mestne poplave, ki se dogajajo v mestih oz. urbanih središčih in nastanejo zaradi 
nezmožnosti odvajanja zadostnih količin padavinskih voda preko sistemov za odvod 
meteornih voda. Tovrstne poplave v občini Vojnik, zaradi izvedenih protipoplavnih 
ukrepov na območju Vojnika, niso več mogoče. 

 

                                                      
1 : Ocena ogroženosti Zahodno Štajerske zaradi poplav, verzija 2.1 (dopolnjena november 2021)  

    Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, št. 8421-20/2021-1 – DGZR, 25. 11. 2021 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Danilo/Local%20Settings/Temp/Zakon%20o%20varstvu%20pred%20nesrecami-P.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Danilo/Local%20Settings/Temp/Zakon%20o%20varstvu%20pred%20nesrecami-P.pdf
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1.2.2.   Poplavno območje ter stopnja in obseg ogroženosti 
 
Glede na povratno dobo nastopa visokih voda ločimo naslednje poplavne linije:  
- poplavne linije s povratno dobo nastopa do 5 let - pogoste poplave, 
- poplavne linije s povratnimi dobami od 10 do 20 let - 10- do 20- letne poplave, 
- poplavne linije s povratno dobo 100 in več let - katastrofalne poplave. 
Po poplavah l. 2007 na območju občine Vojnik ni bilo več večjih poplav. V l. 2010 je 
prišlo le do nekaj obsežnejšega hudourniškega pretoka Topliškega potoka. Zato v tej 
oceni ohranjamo in koristimo podatke iz zadnje velike poplave v l. 2007. 
 
Slika 1: Povratne dobe vodotokov in položaj občine Vojnik v Zahodnoštajerski regiji 
 

 
 
Sodeč po višini vodostajev voda ob najhujših vodnih ujmah v porečju Savinje na območju 
občine Vojnik, v obdobjih od 1. do 3. novembra 1990, 18. 8. 1997, od 4. do 6. novembra 
1998 ter 18. septembra 2007, ima Hudinja 50 – 100 letno povratno periodo, kar pomeni, 
da se takšne višine vodostajev in posledice poplav pojavljajo na vsakih toliko let. 
Ugotovimo lahko, da se poplave, s posledicami, ki jih prinašajo poplave s 50 – 100 letno 
povratno periodo, pojavljajo že v presledkih, ki so krajši od 10 let. 
 
Pri desetletnih vodah so ogrožene predvsem kmetijske površine in posamezne 
stanovanjske hiše, kjer je prebivalstvo, na podlagi dosedanjih izkušenj, pripravljeno na 
samopomoč in vzajemno pomoč do meje zmogljivosti obvladanja visokih voda. Krajevni 
del občine Vojnik je neposredno ogrožen, ob 100 letnih vodah (katastrofalne poplave) pa 
je verjetnost poplavljanja predela levega brega struge do glavne cestne komunikacije, ki 
vodi skozi Vojnik, še večja. Zaradi lege in toka Hudinje ob tako visokih vodah, so 
ogroženi posamezni stanovanjski objekti - hiše, gospodarska poslopja, trgovski center 
TUŠ z ostalimi trgovsko storitvenimi dejavnostmi na območju tega centra, kmetijske in 

Občina Vojnik 
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travnate površine. V krajevnem delu Vojnika so ogroženi posamezni objekti, do 
magistralne cestne povezave Celje - Maribor, predvsem na levem bregu Hudinje. V 
naselju Arclin so ogrožene individualne stanovanjske hiše in gospodarska poslopja oz. 
manjši zaselki. Najbolj prizadeti so kmetijske površine, stanovanjski objekti, gospodarska 
poslopja in infrastrukturni objekti (mostovi in ceste) v Vojniku – KS Vojnik, Višnji vasi in 
Arclinu – KS Vojnik, Socki, Polžah in drugih predelih KS Nova cerkev. 
V občini Vojnik niso poplavno ogroženi objekti zdravstvene oskrbe, varstva otrok in 
odraslih ter vzgoje in izobraževanja. Ogroženih občanov je okoli 400 v vsaj 105 
stanovanjskih objektih, vendar niso izrazili potreb po evakuaciji in začasni nastanitvi 
oziroma so rešitve poiskali sami v okviru osebne in vzajemne zaščite. 
 
Slika 2: Poplavno območje v občini Vojnik (poplavljenost ob poplavi 18.9.2007) 
 

 
 

Vojnik 

Nova Cerkev 

Frankolovo 
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Ogroženost infrastrukture in objektov ter ocenjena škoda zaradi posledic poplave v l. 
2007 sta prikazani v tabeli 12. 
  
Tabela 1: Vrsta in število ogroženih objektov ter škoda v občini Vojnik (poplava 18.9.2007) 

1. JAVNE POTI IN LOKALNE CESTE 

Število 89 

Ocenjena škoda stroškov in sanacije 54 000 € 

2. BANKINE, PREPUSTI, OBCESTNI JARKI IN UREDITEV ODVODNJAVANJA 

Število 13 

Ocenjena škoda stroškov in sanacije 23 000 € 

3.MOSTOVI 

Število 13 

Ocenjena škoda stroškov in sanacije 35 300 € 

4. ŠKODA NA VODOTOKIH  

Število 21 

Ocenjena škoda stroškov in sanacije 55 200 € 

5. POPLAVLJENI OBJEKTI  

Stanovanjska hiša 105 

Gospodarsko poslopje 42 

Drugi objekti 69 

ŠTEVILO OBJEKTOV SKUPAJ: 158 

OCENJENA ŠKODA STROŠKOV IN SANACIJE SKUPAJ 708 500 € 

 
Po regijski in občinski oceni ogroženosti je občina Vojnik uvrščena v 4. razred 
ogroženosti. 
 

 
 
Tabela 2: Uvrstitev občine Vojnik v razred ogroženosti 

Površina 
občine v 
km2 

Število ljudi 
(SURS, december 

2018) 

Gostota 
poseljenosti  
(štev. ljudi/km2) 

Razred 
ogroženosti glede 
na parametre/ 
kazalnike 

Spremembe po  
usklajevanju  
– končni razred  
ogroženosti 

75,3 8797 116,8 4 4 

 
1.3.   NEVARNOST POPLAV 
 
Agencija Republike Slovenije za vode (ARSO) s svojimi opozorilnimi  kartami poplav 
opredeljuje nevarnost poplav s 3 stopenjsko lestvico3: 

1. pogoste, 

                                                      
2 : Občina Vojnik, Komisija za oceno škod po naravnih in drugih nesrečah, 2007 
3 : Agencija Republike Slovenije za okolje, Spletni GIS portal Občina Vojnik (iobcina.si),  

    oktober 2022 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vojnik
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2. redke, 
3. zelo redke. 

Iz opozorilne karte poplav je razvidna možnost le redkih poplav, ostalih ni. 
 
Razredi poplavne nevarnosti so prikazani na slikah 4 - 6. 
 
Slika 3: Opozorilna karta poplav občine Vojnik  
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Slika 4: Razredi poplavne nevarnosti – majhna poplavna nevarnost 
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Slika 5: Razredi poplavne nevarnosti – srednja poplavna nevarnost 
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Slika 6: Razredi poplavne nevarnosti – velika poplavna nevarnost  
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Slika 6: Razredi poplavne nevarnosti – zbirna karta poplavnih nevarnosti  

 

  



PPooppllaavvee    vveerrzziijjaa  33..00      
________________________________________________________________________________________ 

 

 

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobbččiinnee  VVoojjnniikk  ((ppoossooddoobblljjeennoo::  ddeecceemmbbeerr  22002222))              13/38 

1.4.  MOŽNI VZROKI IN MOŽNOST PREDVIDEVANJA POPLAV 
 
V občini Vojnik so možni vzroki poplav predvsem naslednji:  
- poplave zaradi dolgotrajnega deževja, ki se najpogosteje pojavljajo v jesenskih in 

spomladanskih mesecih, kjer je velika verjetnost, da bodo narasle vode Hudinje in 
Tesnice preplavile brežine strug, predvsem na nereguliranih odsekih; 

- razlitja omenjenih vodotokov, zaradi silovitih – predvsem poletnih, ploh in nalivov. Gre 
za nenadne poplave – izrazito hudourniške narave, kjer (nevzdrževane) struge 
potokov ne zmorejo odvesti večjih količin vode, zato se razlijejo po bližnjih površinah. 
Zadnji tipični primer so hude poplave in njihove posledice dne 18.9.2007. 

  
Hidrometeorološki zavod RS prognozira poplave, preko Uprave RS za zaščito in reševanje 
pa prognoze posreduje vsem centrom za obveščanje v regijah in vsem uporabnikom. 
Osnova za napovedi so poleg vremenske napovedi tudi vodomerne postaje na večjih 
vodotokih4. V občini Vojnik se takšna vodomerna postaja nahaja na Hudinji, v zaselku 
Polže. 
 

Vodomerna 
postaja 

Vodotok 
Vodostaji 
(v cm) 

Pretoki 
(v m3/s) 

Polže 

Vojnik 
Hudinja 

H1 = 155 

H2 = 240 
H3 = 273 

H4 = 
H5 = 327 

Q1 = 5,4 

Q2 = 30 
Q3 = 42 

Q4 = 
Q5 = 93 

 
Dosežene vrednosti na vodomerni postaji pomenijo naslednje: 

- H1 (Q1) vodostaj je povišan, 
- H2 (Q2) stalno spremljanje razmer, opozorilo: rumena, 
- H3 (Q3) stanje pripravljenosti za ukrepanje, opozorilo: oranžna, 
- H4 (Q4) ukrepanje, opozorilo: oranžna in  
- H5 (Q5) katastrofalne poplave, opozorilo: rdeča. 

 
Vendar gre za občino Vojnik za preveč splošne podatke oz. jih je možno koristiti kot 
splošne podatke za ukrepanje – preprečevanje in zmanjšanje posledic poplav, kakor je že 
prej opredeljeno. Ker gre za možnosti poplav hudourniškega tipa z značilnostmi hitrega 
pojavljanja je napovedovanje dogodkov oteženo oz. je izvedeno na raven predvidevanja 
z možnimi večjimi zmotami. Tako ostajajo vremenska napoved, dolgotrajnost padavin in 
ocena namočenosti tal osnovni kazalci možnosti predvidevanja poplav v občini Vojnik. Le 
to pa je zaradi prikazanih karakteristik poplavljanja v večji meri prepuščeno individualni 
oceni lastnikov ogroženih objektov in lokacij. Deloma se nevarnost poplav lahko spremlja 
z medsebojnim obveščanjem gasilcev GZC Vojnik – Dobrna v povezavi s sosednjo občino 
Vitanje in njihovimi gasilci PGD Vitanje pri spremljanju reke Hudinje, ki po izkustvenem 
mnenju poveljnika gasilske zveze Vojnik - Dobrna najzanesljiveje napove nevarnost 
poplav reke Hudinje.  Gre za dobro prakso sodelovanja med sosednjimi gasilskimi 
organizacijami, ki jo gasilski poveljniki PGD Socka, PGD Nova Cerkev in gasilske zveze 
Vojnik – Dobrna redno koristijo. 

                                                      
4 : Ocena ogroženosti Zahodno Štajerske zaradi poplav, verzija 2.1 (dopolnjena november 2021)   

    Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, št. 8421-20/2021-1 – DGZR, 25. 11. 2021 
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ARSO ima za napovedovanje stopenj nevarnosti poplav in možnih učinkov izdelano 
posebno tabelo nevarnosti:  

 
 
1.5.  VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 
Ob poplavah lahko pride do različnih verižnih nesreč, kot so:  
- preplavitve, zablatenje  in zamurjenje travniških in kmetijskih površin, 
- nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje – predvsem kurilno olje iz 

gospodinjstev na poplavnem območju,  
- poškodbe infrastrukture: komunalna infrastruktura, mostovi, lokalne ceste Vojnik – 

Nova Cerkev ter na Frankolovem, 
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- kontaminacija pitne vode v centralnem vodovodnem sistemu in drugih zajetjih pitne 
vode, 

- motnje v cestnem prometu in neprevoznost cest (tudi začasna popolna “odrezanost 
od sveta”) zaradi plazov, udorov, usadov, podrtih dreves in poplavljenosti določenega 
odsega ceste. 

 
1.6.   SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V občini Vojnik torej prihaja do poplav zlasti hudourniškega tipa zaradi značilnosti 
teritorija in voda, ki je težje predvidljiv oz. veljajo kazalci vremenske napovedi, ocene 
namočenosti tal in dolgotrajnost padavin za osnovo napovedi ter preventivnega 
ukrepanja. 
 
Občina Vojnik je po veliki poplavi v l. 2007, z izgradnjo visokovodnih nasipov in 
protipoplavnih zidov na brežinah Hudinje na območju Vojnika ter obnovo mostov, kar 
omogoča zaščito pred poplavami s 100 letno povratno periodo, dejansko odpravila 
poplavno ogroženost tega območja na katerem se nahaja večje število objektov 
občinskega, poslovnega in stanovanjskega pomena ter s tem precej zmanjšala poplavno 
ogroženost občine in možnih škod zaradi posledic poplav. Poplave se tako lahko zgodijo 
pretežno na nenaseljenih področjih naselja Arclin (travniki, polja) ter nižinskih delov od 
Socke do Vojnika in od Frankolovega do Vojnika. Večinoma je nivo poplavne vode do 0,5 
m, le na redkejših odsekih je lahko med 0,5 – 1,5 m. 
 
 
 

2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

2.1. TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA  
 

Temeljni načrt je državni načrt, ki ga je izdelala Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi. Občinski načrt zaščite 
in reševanja ob poplavi je usklajen z regijskim načrtom ZiR ob poplavah v 
zahodnoštajerski regiji, ki ga je izdelala Izpostava URSZR Celje, ta pa z državnim 
načrtom. Z občinskim načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in 
pomoč ter zagotavljajo osnovi pogoji za življenje, ki so v občinski pristojnosti. 
 
JGS (PGD Vojnik, PGD Frankolovo, PGD Nova Cerkev, PGD Socka ali gasilska zveza Vojnik 
– Dobrna) je dolžna izdelati operativni načrt za izvajanje nalog JGS v Občini iz tega 
načrta. 
Obrtniki, samostojni podjetniki in podjetja, ki so poplavno ogroženi, v svojih pripravah na 
nevarnost poplave, upoštevajo zlasti: 

1. lastno dejavnost ob poplavi (razširitev ali zmanjšanje temeljne dejavnosti, 
omejevanje ali prilagoditev dela in izvedbe programov ipd.),  

2. ukrepanje v zaščitnem in reševalnem smislu: predvideti hitro evakuacijo ali umik 
najpomembnejše opreme in tehnike podjetja v višja nadstropja, zasilno nastanitev 
in oskrbo zaposlenega in varovanega osebja,   
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3. zadolžene oz. odgovorne osebe ter organiziranje zaposlenih ob poplavi (delo izven 
delovnega časa, dodatno delo, organizacija nujnega (samo)sklica zaposlenih za 
samozaščito ob poplavi idr.), 

4. sile (število zaposlenih) in sredstva (predvsem lastne vodne črpalke, možnosti 
nastanitve pri sorodnikih in drugje) s katerimi razpolagajo za izvedbo predvidenih 
ukrepov, 

5. tehnične ukrepe za preprečitev vdora vode in samopomoč po poplavi: zavarovanja 
vdornih mest vode, zavarovanja ali premestitve strojnic, kurilnic, arhivov idr., 
izgradnja črpalnih točk za črpanje poplavne vode iz objekta in namestitev lastnih 
črpalk, druge tehnične ukrepe za samozaščito pred poplavo, 

6. možnosti prevrnitve posod za kurilno olje in druge nevarne snovi ter predvidijo 
preventivne ukrepe oz. njihovo protipoplavno namestitev. 

 

P – 20  Evidenčni list o ažuriranju, spremembah in dopolnitvah načrta 

 
 
 

3. KONCEPT ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI 

3.1. TEMELJNE PODMENE  

 

1. Varstvo pred poplavami v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti 
zagotavljajo državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda ter državne 
in lokalne gospodarske javne službe, občina Vojnik in državni organi, prebivalci kot 
posamezniki, prebivalci prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih nevladnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, 
podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in 
reševanje. 

2. Načrt je izdelan za pojav hudourniškega in nižinskega tipa poplav, ki nastanejo zaradi 
naravnih pojavov na območju občine Vojnik in kadar lokalni viri ne zadoščajo za 
učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

3. JGS Vojnik zagotovi, da so ogroženi prebivalci pravočasno obveščeni o nevarnosti 
poplave, medtem ko občina Vojnik na svoji spletni strani objavi navodila občanom o 
ravnanju pred poplavo, med njo in po njej ter o izvajanju osebne in vzajemne 
pomoči. Po potrebi občina objavi posebno telefonsko številko za informacije v zvezi s 
poplavo. 

4. Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno 
zaradi delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov in naprav, namenjenih 
proizvodnji, predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju kmetijskih 
pridelkov, prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in naravnih 
vodotokov, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete 
objekte morajo upravljavci na prizadetem območju pregledati takoj po poplavah. 

5. Če poplave nastopijo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, 
reševanje in pomoč na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje 
ljudi, živali in materialnih dobrin. 

6. Ob katastrofalnih (Q<100) poplavah lahko občina Vojnik zaprosi za pomoč sosednje 
občine ter preko ReCO tudi sile na nivoju regije in države. 
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3.2. ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
 
Diagram 1: Potek izvedbe zaščite in reševanja 

 
3.2.1. Koncept odziva ob poplavi 
 
Koncept odziva ob poplavah temelji na: 

- hidroloških poročilih in hidroloških opozorilih Agencije RS za okolje (v nadaljnjem 
besedilu: ARSO), 

- napovedanih vodostajih in pretokih vodotokov, 
- dejanskih vodostajih in pretokih vodotokov, 
- ocenjenem in dejanskem obsegu posledic, ki jih poplava lahko povzroči na ljudeh, 

živalih, objektih, kulturni dediščini in okolju.  
 
ARSO na podlagi meritev in modelskih napovedi opozarja pred poplavami rek, jezer in 
morja ter izdaja hidrološka poročila in opozorila v besedni in grafični obliki, ki opisujejo 
oziroma grafično prikazujejo trenutne hidrološke razmere in napoved za tekoči in 
naslednji dan. Predvsem ob napovedanih intenzivnejših, obsežnejših in dolgotrajnejših 
padavinah in pričakovanih poplavah, ko ARSO napove rumeno, oranžno ali rdečo stopnjo 
nevarnosti pred poplavami, lahko izvajalci ukrepov in nalog ZRP začnejo operativne 
aktivnosti priprav na poplavni dogodek. 
Status opozorila imajo le tisti predvideni poplavni dogodki, za katere je oziroma bo izdano 
hidrološko opozorilo z oranžno ali rdečo stopnjo ogroženosti. Dogodki z rumeno stopnjo 
ogroženosti so že vključeni v dnevno hidrološko poročilo. Hidrološko poročilo ARSO 
objavlja na svoji spletni strani. 
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Pri odzivu na poplavo se uporabljajo naslednje stopnje intervencijskih vrednosti 
vodostajev in pretokov vodotokov: 
1. Naraščanje vodotokov – pretok ali vodostaj vodotokov je presegel vrednosti v aplikaciji 
Monitoring voda v sistemu SMOK, pri katerih nadaljnje naraščanje vodotokov pomeni vse 
večjo možnost razlivanja zunaj strug vodotokov. ARSO stanje oziroma napoved tovrstnih 
razmer izdaja v dnevnem hidrološkem poročilu z zeleno (brez posebnosti) ali rumeno 
stopnjo ogroženosti (razlivanje) in sicer v besedni in grafični obliki. ARSO navedeno 
hidrološko poročilo pošlje na CORS, ta pa ReCO Celje.  
Operaterja CORS in ReCO Celje začneta stalno spremljati podatke o padavinah ter 
vodostajih in pretokih vodotokov, predvsem tistih, ki so presegli zgoraj navedene 
vrednosti.  
Na občinski ravni se lahko glede na razmere na terenu sprejme odločitev o vzpostavitvi 
opazovanja vodotokov na terenu, kar velja zlasti za hudourniške vodotoke. 
 
2. Razlivanje vodotokov – pretok ali vodostaj vodotokov presega vrednosti prvih razlivanj 
zunaj strug vodotokov v aplikaciji Monitoring voda v sistemu SMOK in spremlja možnost 
hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. ARSO stanje oziroma napoved tovrstnih 
razmer izdaja v dnevnem ali večkrat dnevnem hidrološkem poročilu z rumeno stopnjo 
ogroženosti (razlivanje).  
ARSO glede na vremenske in hidrološke razmere lahko začne redno izdajati hidrološka 
opozorila v primeru nadaljnjega naraščanja vodotokov. CORS in ReCO Celje nadaljujeta 
stalno spremljanje podatkov o padavinah, vodostajih in pretokih vodotokov. Navadno so 
poplavljene površine neposredno ob vodotokih ali hudournikih, kmetijske površine, 
izpostavljeni deli prometnic in prometnih objektov in drugi posamezni objekti. Začne se z 
obveščanjem javnosti in prebivalstva ter posredujejo navodila za preventivni umik 
predmetov in dobrin iz kleti oziroma za njihov dvig v višja nadstropja. Na lokalni ravni se 
vzpostavi višja raven pripravljenosti za ukrepanje, na primer vpoklic nekaterih delavcev 
na delovno mesto, določitev pripravljenosti na domu, opozarjanje gasilskih enot in 
koncesionarjev na možnost poplav, določitev pregleda in priprave opreme za ukrepanje 
ob poplavah itn.  
Občinske sile in sredstva za ZRP so v pripravljenosti za ukrepanje in če je treba, izvajajo  
intervencije ob poplavah. Če izvajanje nalog ZRP presega obseg intervencije, lahko 
poveljnik CZ občine sprejme odločitev o aktiviranju občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob poplavah. Po aktiviranju občinskega načrta vse aktivnosti ZRP vodi in 
usklajuje poveljnik CZ občine.  
 
3. Poplave – pretok ali vodostaj vodotokov je močno povišan in lahko še narašča. Obseg 
poplavnih površin ob vodotokih in kmetijskih površinah je večji, poplavljene in 
neprevozne so ceste lokalnega ali regionalnega pomena. Voda ogroža ali poplavi 
posamezne gospodarske ali stanovanjske objekte, ponekod lahko v nekoliko večjem 
obsegu. ARSO stanje oziroma napoved tovrstnih razmer izdaja v hidroloških opozorilih z 
oranžno stopnjo ogroženosti (poplava). Lahko je aktiviran občinski načrt zaščite in 
reševanja ob poplavah. Občinske sile in sredstva za ZRP izvajajo ukrepe in naloge ZRP ob 
poplavah. Aktivnosti ZRP vodi in usklajuje poveljnik CZ občine. 
Obveščena je javnost in prebivalci, alarmirajo se prizadeti prebivalci, aktivirajo se sile in 
sredstva za ZRP, določijo se zaščitni in drugi ukrepi, zbirajo informacije in posredujejo 
podatki, izvajajo naloge in zaščitni ukrepi ZRP ter spremlja se stanje. 
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3.2.2. Koncept odziva na hudourniške poplave 
 
Koncept odziva na hudourniške poplave temelji na takojšnjem odzivu in ukrepanju 
organov in sil ZRP saj ni časa za predhodne dejavnosti, kot so začetno ocenjevanje 
stanja, opazovanje nevarnosti, pravočasno obveščanje idr.  
 
3.3. UPORABA NAČRTA 
 

Občinski načrt ZiR ob poplavah se aktivira, ko so zaradi poplav ogroženi stanovanjski, 
kmetijski, javni idr. objekti, ko je potrebna dodatna pomoč lokalnega sistema zaščite in 
reševanja. Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ občine, ob hudourniških poplavah pa 
tudi gasilski poveljnik občine. 
 
 

4.   SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA  IZVAJANJE NAČRTA 

4.1.   PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI  

   NALOG IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI 
 

4.1.1.   Občinski organi 

 Župan in občinska uprava  
 

P – 1/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P – 1/2 Seznam uslužbencev občine 

 

4.1.2. Občinske sile za zaščito in reševanje  

 Organi Civilne zaščite (CZ):  

– poveljnik CZ občine, 

– namestnik poveljnika CZ občine,  

– Občinski štab CZ. 
 

P – 1/3 Podatki o poveljniku CZ in njegovem namestniku 

P – 1/4 Seznam članov OŠCZ  

 
 Občinski pogodbeni izvajalci:  

- Pogodbeni izvajalec(i) gradbene stroke, 
- Pogodbeni izvajalec za zagotavljanje začasne nastanitve in prehrane. 

 

P – 6/7 Pregled pogodbenih izvajalcev 

 
 Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč:  

- Zdravstvena reševalna služba Celje, 
- Zdravstvena postaja Vojnik, 
- Veterinarska postaja Celje, 
- Center za socialno delo Celje, 
- Policijska postaja Celje, 
- Elektro Celje, 
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- VOC Celje, 
- Simbio Celje, 
- NZLOH Celje. 

 

P – 6/3 Podatki o zdravstveni postaji in reševalni postaji 

P – 6/5 Podatki o veterinarski postaji 

 
 Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij:  

– JGS Vojnik 

– Gasilska enota širšega regijskega pomena. 
  

P – 3/1 Podatki o gasilski enoti širšega regijskega pomena 

P – 3/2 Podatki o prostovoljnih gasilskih enotah občine  

 
4.2. MATERIALNO – TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru poplave se uporabijo obstoječa 
sredstva, ki jih občina zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, 
opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. Materialno - tehnična 
sredstva se načrtujejo za: 

– zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, 
oprema, vozila, črpalke ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo gasilske in 
druge reševalne enote ter Civilna zaščita občine),  

– materialna sredstva za ZRP iz državnih rezerv.  
 

P – 14/7 Pregled MTS in opreme Štaba CZ, občinskih enot CZ  in drugih sil ZRP 

 

4.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite in občinskega štaba Civilne 
zaščite ter JGS zagotavlja občina Vojnik. Finančna sredstva se načrtujejo za:  

- stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za pripadnike CZ in druge sile za 
ZRP),  

- stroški usposabljanja, urjenja in vaj enot in služb ZiR,  

- stroški nabave in vzdrževanja  osebne, skupne in dodatne opreme ter druge tehnike. 

 
Intervencijski stroški so stroški neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter nujnih 
del, s katerimi se rešujejo človeška življenja, premoženje in kulturna dediščina ter 
vzpostavijo osnovni pogoji za življenje na območju, ki ga je prizadela naravna ali druga 
nesreča. Med intervencijske stroške ob poplavah lahko prištevamo: 
- stroške prevoza, prehrane in namestitve reševalcev oziroma pripadnikov sil za ZRP, 
- stroške nadomestil oziroma refundacije plače in povračil stroškov med opravljanjem 
- nalog ZRP, 
- stroške goriva, maziva, stroške poškodovane in uničene opreme in nujnih popravil itn. 
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Intervencijski stroški se izkazujejo le za čas trajanja intervencije. Stroški se prikazujejo in 
dokazujejo na podlagi dokumenta, ki dokazuje nujnost izvedbe aktivnosti (odredba 
občinskega poveljnika CZ ali njegovega namestnika) ter ustreznih listin o izvedenem 
plačilnem prometu (računi), kar je treba dokazovati v postopku morebitne dodelitve 
sredstev državnega proračuna. 
 
Stroški intervencije se krijejo iz proračuna RS, če je bila intervencija izven občine izvršena 
na podlagi Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah oziroma na podlagi 
odločitve poveljnika CZ ZŠR ali poveljnika CZ RS. 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 

D - 808  Merila za kritje stroškov intervencije 

 
 
5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

5.1.  OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE VODOSTAJEV IN PRETOKOV  
 
5.1.1. Opazovanje višine vodostajev  
 

Poplave je mogoče napovedati. Osnovna podpora celotni hidrološki dejavnosti je merilna 
mreža. Sistem opazovanj in meritev temelji na klasični mreži vodomernih postaj, ki so v 
lasti Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za okolje, Urada za monitoring. V občini 
Vojnik se takšna vodomerna postaja nahaja na Hudinji, v zaselku Polže (glej poglavje 
1.4). 
 
5.1.2. Posredovanje podatkov o nevarnosti poplav ali o poplavah 
 
Občani ali gasilci, ki živijo ob strugah vodotokov posredujejo sporočilo o nevarnosti 
poplav ali o poplavah na ReCO in odgovornim osebam občine. Sporočilo se posreduje 
praviloma po telefonskih zvezah. Z vsebino sporočila se seznanijo poveljnik CZ občine in 
javna gasilska služba Vojnik. Sporočilo vsebuje podatke o pričakovanem času nastanka 
poplav. 
Ob nevarnosti poplav in ob sami poplavi se uvede dežurstvo na kritičnih mestih 
vodotoka. Dežurstvo izvaja gasilsko društvo, ki posreduje podatke odgovornim osebam 
občine, ReCO (na 112) in gasiljskemu poveljniku občine.  
 
5.2.   OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV NA OBČINSKI RAVNI 
 
5.2.1.  Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna občina. Občinski 
organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo 
vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na poplavljenem območju čim boljše sodelovanje. 
Informacije o razmerah na prizadetem območju občina posreduje preko javnih medijev.  
Obveščanje prebivalcev na ogroženem področju se v primeru hudourniških poplav izvaja 
tudi s pomočjo gasilskih vozil opremljenih z napravami za obveščanje. 
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V kolikor je obvestilo o nevarnosti poplav posredoval ReCO so obveščene vse odgovorne 
osebe v občini. Na podlagi ocene stanja poveljnik CZ ali gasilski poveljnik občine obvesti 
o nevarnosti poplav občane na ogroženem območju in ostale izvajalce ukrepov ZRP. 
 
V kolikor nevarnost poplav ugotovijo prebivalci občine ali PGD, ki spremljajo vodostaje in 
to sporočilo posredujejo gasilskemu poveljniku občine ali občini, so le-ti o tem dolžni 
takoj obvestiti tudi ReCO na telefonsko številko 112. 
 

5.2.2.  Obveščanje splošne javnosti 
 
Za obveščanje splošne javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske 
pristojnosti sta odgovorna  župan in poveljnik CZ, v skladu s svojimi pristojnostmi.  
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po zakonu o medijih in zakonu o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžna na zahtevo državnih organov, javnih 
podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 
ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter 
varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo 
naslednjim lokalnim občilom:  

 Radio Celje,  

 Radio Fantasy.  
 

P - 1/1 Seznam odgovornih oseb občine  

P - 2/1 
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžene za obveščanje ob naravnih in drugih 

nesrečah 

 
5.3.    ALARMIRANJE PREBIVALCEV NA OGROŽENEM OBMOČJU 

 
Ob nevarnosti poplav, kjer so lahko ogrožena življenja ljudi oziroma je potrebno začeti z 
izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov prebivalstvo opozorimo na bližajočo se nevarnost 
s sirenami z alarmnim znakom za preplah. Takoj po alarmiranju občina posreduje 
obvestilo v ReCO in po lokalnem radiu o vrsti nevarnosti in napotke za osebno in 
vzajemno zaščito z napotki za izvajanje zaščitnih ukrepov. 
 
Odločitev o alarmiranju sprejme poveljnik CZ ali gasilski poveljnik PGD Vojnik, ki zahtevo 
za sproženje siren posredujeta na ReCO. 
 
Javno alarmiranje na področju občine Vojnik lahko izvaja neposredno tudi PGD s tem, da 
v ReCO posreduje obvestilo o proženju siren ter pojasnilo o vzrokih za proženje.  
 

P – 6/6 Podatki o lokacijah siren  

 
 

 



PPooppllaavvee    vveerrzziijjaa  33..00      
________________________________________________________________________________________ 

 

 

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobbččiinnee  VVoojjnniikk  ((ppoossooddoobblljjeennoo::  ddeecceemmbbeerr  22002222))              23/38 

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV  
 
Poveljnika CZ občine aktivira ReCO ali gasilski poveljnik občine ali župan. Po obvestilu in 
prvih poročilih ter glede na posledice poplave poveljnik CZ občine najprej aktivira 
občinski štab Civilne zaščite, ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite, 
reševanja in pomoči, oziroma podpira vodenje. 
 

6.1. AKTIVIRANJE OBČINSKIH ORGANOV VODENJA IN STROKOVNIH SLUŽB 

 
Župan neposredno aktivira: 

1. Uslužbence občine po lastni presoji;  

D - 2 Načrt dejavnosti Občine 

Poveljnik CZ s pomočjo sistema samosklica aktivira: 

1. Člane OŠCZ 
 
ReCO aktivira poveljnika PGD ali pa se slednji samoiniciativno aktivira. 
 

P – 1/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P – 1/2 Seznam uslužbencev občine 

P – 1/4 Seznam članov OŠCZ 

P – 3/2 Podatki o prostovoljnih gasilskih enotah občine 

P – 13/1 Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravni in drugih nesrečah 

 

6.2. AKTIVIRANJE OBČINSKIH SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE  

 

Po prejemu obvestila o nevarnosti nastanka poplav na območju občine poveljnik CZ v 
sodelovanju z gasilskim poveljnikom občine prouči situacijo in na podlagi stanja in 
napovedi za naprej (višina vodostaja, nadaljne padavine) sprejme odločitev o 
pripravljenosti in aktiviranju občinskih sil in sredstev za ZRP. 

Ob hudourniških poplavah gasilski poveljnik občine odredi takojšnje aktiviranje gasilskih 
enot ter obvesti poveljnika CZ o potrebi po aktiviranju drugih občinskih sil in sredstev za 
ZRiP.  

Vodja intervencije, ki je praviloma vodja gasilske intervencije, vodi intervencijo ter o 
stanju redno poroča poveljniku CZ.  

Za izvajanje ZRP ob poplavi poveljnik CZ občine glede na oceno stanja aktivira naslednje 
sile za ZiR ter jih vključi v aktivnosti zaščite in reševanja: 

- Rdeči križ Slovenije, OZ Celje, Krajevna organizacija Rdečega križa Vojnik; 
- Karitas; 
- Pogodbeno podjetje z gradbeno mehanizacijo; 
- Pogodbeno podjetje za prehrano; 
- Policijsko postajo Celje; 
- Veterinarsko postajo Celje; 
- VOC; 
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- VO-KA Celje; 
- Elektro Celje; 
- Telekom in druge telekomunikacijske operaterje. 
 

Delo poveljnika CZ in OŠCZ se organizira v prostorih občine. Gasilski poveljnik občine 
določi in aktivira gasilske ekipe iz JGS, ki bodo sodelovale pri zagotavljanju pomoči. 
Glede na oceno stanja nesreče se lahko aktivirajo samo določene nižje enote (ekipa, 
oddelek) omenjenih enot. 

Za zagotavljanje varnosti se aktivira oziroma obvesti policijska postaja Celje, ki ureja 
cestni promet za intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih 
ukrepov in opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  

Občina izvaja vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo 
pripadniki občinskega sistema ZiR. 

 

Postopek in načini aktiviranja: 
Pozivanje – aktiviranje pripadnikov CZ in občinskih pogodbenih izvajalcev izvaja OŠCZ s 
podporo občinskih uslužbencev, na sedežu občine. Primarno se za aktiviranje uporabijo 
razpoložljive telefonske povezave. 
 
JGS se aktivira s pomočjo pozivnikov (ZARE) preko ReCO na zahtevo gasilskega 
poveljnika občine. Izvzem in izvoz tehnične in opreme JGS organizira poveljnik PGD. O 
izvozu obvesti ReCO preko številke 112 ali po radijskih zvezah ZARE. 
 

P - 1/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P - 1/4 Seznam članov OŠCZ 

P - 3/2 Podatki o prostovoljnih gasilski enoti občine  

P - 2/2 Seznam pripadnikov CZ 

P - 6/1 Seznam humanitarnih organizacij  

P - 6/7 Pregled pogodbenih izvajalcev 

 

6.3. AKTIVIRANJE SREDSTEV POMOČI  

 

Materialna pomoč za katero lahko občina zaprosi regijskega poveljnika CZ pri 
odpravljanju posledic poplav obsega:  

• posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občine ni 
mogoče dobiti (gradbena mehanizacija, električni agregati, naprave za 
prečiščevanje vode ipd.), 

• pomoč v zaščitni in reševalni opremi, 
• pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.,  
• pomoč v sredstvih za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez doma, 
• pomoč v finančnih sredstvih za kritje stroškov intervencij operativnih sestavov 

ZRP. 
 
O uporabi materialnih sredstev iz državnih in regijskih rezerv za pomoč prizadetim ob 
poplavi, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada RS, v nujnih primerih 



PPooppllaavvee    vveerrzziijjaa  33..00      
________________________________________________________________________________________ 

 

 

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobbččiinnee  VVoojjnniikk  ((ppoossooddoobblljjeennoo::  ddeecceemmbbeerr  22002222))              25/38 

pa tudi poveljnik CZ RS  oziroma regijski poveljnik CZ.  Reševalne enote in službe, 
strokovnjaki ter materialna pomoč iz drugih občin ali višjih formacij, se sprejme v PGD 
Vojnik, oz. po odločitvi poveljnika CZ v koordinaciji z gasilskim poveljnikom občine, če je 
onemogočen dostop in je lokacija poplavno ogrožena. 
Prevzem in razdelitev pomoči iz Regijskega logističnega centra Celje se organizira v 
primeru hujše nesreče in se uporablja za: 

- skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zaloge materialnih sredstev za ZRP 
(državne zaloge) za primer naravnih in drugih nesreč, 

- zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje človekoljubne pomoči. 
 
 
 

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
7.1.  ORGANI IN NJIHOVE NALOGE 

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Operativno strokovno vodenje sil za ZRiP ob nesreči se 
organizira in izvaja kot enoten sistem. 
Intervencijo vodi vodja intervencije, ki je praviloma vodja gasilske intervencije. 
Ko se aktivira CZ mora delovanje vseh enot, služb in operativnih sestavov za zaščito in 
reševanje biti v skladu z usmeritvami poveljnika CZ oz. vodje intervencije. 
Za operativno vodenje in usmerjanje sil za ZRiP v podjetjih, zavodih in organizacijah, 
njihov organ upravljanja imenuje poveljnika CZ ali poverjenika CZ ter organizira enote in 
službe v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil ZRiP, ki jih izda 
vlada RS. Svoje delovaje ob nesreči koordinirajo s poveljnikom CZ občine ali vodjo 
intervencije. 
 

7.1.1.  Občinski organi 

 
Župan: 

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- sprejme načrte zaščite in reševanja; 

- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče; 
- skrb za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih 

zaščitnih ukrepih; 

- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
Direktorica občinske uprave in občinska uprava: 
- Na predlog poveljnika CZ ali župana odredi in koordinira ukrepe drugih uslužbencev 

občinske uprave, 
- zagotavlja pogoje dela za poveljnika CZ in štaba CZ; 
- zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog; 
- nudi pomoč službe za družbene dejavnosti; 
- organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Vojnik 
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7.1.2.  Organi vodenja 
 
Poveljnik CZ: 

- odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZiR;  
- vodi in usmerja ZRP ob naravnih in drugih nesrečah; 
- odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območji; 
- odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 
- odreja odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo; 
- odreja uporabo tujega zemljišča za ZiR; 
- odreja porušitev objekta oziroma posek dreves; 
- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZiR v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

sredstvi za ZiR; 
OŠCZ: 

- nudi poveljniku CZ strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRiP; 
- organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 
- zagotavlja informacijsko podporo; 
- zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZiR; 
- opravlja administrativne in finančne zadeve. 

Gasilski poveljnik občine: 
- določa gasilske ekipe za sodelovanje in pomoč pri izvedbi ZRP ukrepov, 
- odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območji; 
- koordinira aktivnosti s poveljnikom CZ oz. OŠCZ, 
- poroča poveljniku CZ o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP. 

 

7.1.3.  Občinske sile 
 

JGS: 
- Izvaja vse naloge ZRP v skladu s pravili stroke,  
- Sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo, 
- Sodeluje in pomaga pri izvedbi ukrepov ZRP ob poplavi, 
- Sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih 

naprav in napeljav ob poplavi, 
- Organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in 

ogroženih ljudi, živali in premoženja, 
- Izvaja določene naloge tehničnega reševanja ob poplavi, 
- Izvaja splošno reševalne naloge ob poplavi, 
- Sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih 

posledic poplave. 
Enote in službe Civilne zaščite: 

- Opravljajo naloge ZRP takrat, kadar jih ni mogoče zagotoviti s prostovoljnimi in 
poklicnimi izvajalci, javnimi službami, pogodbenimi izvajalci in drugimi. 

 
7.1.4.  Občinski pogodbeni izvajalci  
 
Pogodbeni izvajalci gradbene stroke: 

- odstranjevanje naplavin in izvedba vodnih prepustov, 
- gradbeno tehnični posegi v prostoru po navodilu poveljnika CZ. 
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Pogodbeni izvajalci za zagotovitev prehrane: 
- Priprava prehrane za potrebe sistema zaščite in reševanja, 

 
7.1.5.  Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja 
 
Zdravstvena reševalna služba Celje in zdravstvena postaja Vojnik: 

- Prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim in obolelim ob poplavi, 
- Sodelovanje z OŠCZ ob poplavi. 

Policija: 
- Varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi na prizadetem območju; 

- Ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom; 

- Vzdržuje javni red; 

- V skladu z nastalimi razmerami preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in 
prekrške; 

- Sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidovalnih in drugih nalog; 

- Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti v skladu z zakonom o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev. 

Elektro Celje: 
- Vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro infrastrukture; 

- Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  
VOC: 

- Izdela načrt prometne ureditve na prizadetem območju ter vzpostavlja prometni 
režim s prometno signalizacijo v cestnem prometu glede na razmere ter prednosti; 

- Obvešča javnost ter prednostne uporabnike prometnih storitev o zaporah, 
omejitvah in drugih spremembah v cestnem prometu; 

- Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
Veterinarska postaja Celje: 

- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim živalim,  
- zasilni zakol poškodovanih živali, 
- izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov. 

SIMBIO Celje: 
Organizacija in odvoz večjih količin komunalnih in kosovnih odpadkov s poplavljenega 
območja. 
VO-KA Celje: 
Vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo ob in po poplavi ter izdajanje navodil v zvezi z 
oskrbo s pitno vodo. 
Elektro Celje: 
Vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro distribucijskega sistema. 
NZLOH Celje: 
Vzorčenje in nadzor nad kvaliteto pitne vode v vodovodnih sistemih na območju Dobrne. 
Center za socialno delo Celje: 

- sodeluje pri vzpostavitvi pregleda nad stanjem na terenu predvsem z vidika 
načrtovanja in nudenja psihosocialne pomoči prizadetim v nesreči, 

- evidentira rizične/ranljive posameznike in skupine prebivalcev,  
- zagotavlja psihosocialno podporo prebivalcem (empatično oporo s pogovorom, 

tolažbo, sočustvovanjem, krepitev moči, informiranjem …),  
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- izvaja socialnovarstvene storitve, predvsem prvo socialno pomoč (poudarek je na 
seznanitvi z oblikami pomoči, ki so na voljo),  

- proaktivno navezuje in vzdržuje stike s posamezniki v večji stiski in jih usmerjajo v 
dodatne oblike formalne pomoči, 

- preko člana štaba CZ ZŠR zagotavlja strokovno podporo občinskemu poveljniku CZ  
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
7.2. OPERATIVNO VODENJE  
 
Vodenje je v rokah poveljnika CZ občine in štaba Civilne zaščite, vodje intervencije, 
gasilskega poveljnika občine ter vodij reševalnih enot. Dejavnost za zaščito, reševanje in 
pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik CZ občine s pomočjo Štaba CZ 
občine. Poveljnik CZ v sodelovanju z gasilskim poveljnikom občine ob nesreči določi 
vodjo intervencije za izvajanje posameznega ukrepa ZRP. Vodja intervencije vodi in 
koordinira potek intervencije in je za svoje delo odgovoren poveljniku CZ občine, ki mu 
redno poroča o poteku intervencije. V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi 
silami, poveljnik CZ občine, skladno z načelom postopnosti, zaprosi za pomoč v silah in 
sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč poveljnika CZ za zahodnoštajersko regijo. 
 

7.3. ORGANIZACIJA ZVEZ 

 

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva  
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno 
povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi 
službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka s storitvami in zvezami 
kot so:  

➢ sistemi in omrežja: 
- radijske zveze – sistem ZA-RE, ZARE DMR in ZA-RE PLUS 
- sistem osebnega klica ZARE, 
- sistem javne stacionarne telefonije, 
- sistem javne mobilne telefonije, 
- prenosne bazne postaje mobilne telefonije, 
- sistem zvez, ki jih uporablja Slovenska vojska, 
- sistem zvez TETRA, ki jih uporablja Policija, 
- internet zaščite in reševanja, 
- internet/svetovni splet. 

➢ storitve:  
- govorne komunikacije, 
- prenos podatkov – kratka sporočila, 
- prenos podatkov – kratka sporočila – pozivanje – sistem osebnega klica, 
- prenos podatkov – elektronska pošta, 
- prenos podatkov – telefaks 

 
Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporablja sistem 
radijskih zvez zaščite in reševanja (ZA-RE) in sistem osebnega klica.  Sistem zvez ZA-RE 
se uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitno reševalnih akcijah. Namenjen je 
vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga pripadniki 
enot in služb CZ, gasilci, idr.). Za zvezo z ReCO Celje se uporablja repetitor na Maliču 
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(kanal 01), za interno delo pa jim ReCO dodeli simpleksni delovni kanal. Radijske zveze 
sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZARE.  
 

P - 1/5 Radijski imenik sistema zvez ZARE  

 
 
 

8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE,  REŠEVANJA IN POMOČI 
 

8.1. UKREPI ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

8.1.1.  Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

 
Občina je v l. 2010 in 2011 izvedla ustrezne protipoplavne ukrepe v širšem predelu 
občinskega središča z namenom protipoplavne zaščite najgosteje naseljenega dela 
občine. S tem je odpravljena potreba po izvajanju večjih intervencijskih gradbeno 
tehničnih ukrepov. Le ti se sedaj nanašajo le še na posamezne individualne objekte, ki se 
nahajajo na poplavno ogroženih območjih.  
 
Za ustrezne protipoplavne ukrepe so zadolženi lastniki v okviru osebne in vzajemne 
zaščite.  
 
Občina zagotavlja minimalno rezervo protipoplavnih vreč v svojem skladišču za 
posamezne primere poplavno ogroženih gospodinjstev, ki se lahko uporabijo za 
protipoplavno zaščito vdornih mest poplavne vode v objekt. Poveljnik CZ ali njegov 
namestnik je zadolžen za organiziranje dostave na ogroženo lokacijo. 

 
8.1.2. Evakuacija 
 
V dosedanjih primerih poplav v občini ni bilo potrebno izvajati evakuacije občanov, zaradi 
česar je mogoče sklepati, da tega tudi v prihodnje ne bo potrebno, zlasti zaradi izvedenih 
protipoplavnih ukrepov na najgosteje naseljenem delu občine. Izvajal se je le začasni 
umik iz poplavljenih območij in objektov kar so občani izvajali samostojno v okviru 
osebne in vzajemne zaščite. Le izjemoma bi se izvajala po naslednji shemi: 
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Diagram 2: Shema evakuacije 

 

Če je le mogoče je ob evakuaciji potrebno urediti nastanitvene zmogljivosti čim bližje 
domovom prizadetih gospodinjstev in drugih stanovanjskih objektov. V kolikor si 
prebivalci sami ne morejo urediti zasilne namestitve ali pa ni mogoče vseh prebivalcev 
namestiti na lokacije, predvidenih za zasilna bivališča, se del prebivalcev evakuira v 
neogroženi del občine ter v sosednje, neprizadete občine ali regije. Iz prizadetega 
območja evakuiramo le posebne skupine prebivalcev (starejše ljudi, bolnike, otroke, ki so 
ostali brez staršev ter druge ljudi, ki niso sposobni sami skrbeti zase). 
 
Na prizadem območju je potrebno poskrbeti tudi za nastanitvene zmogljivosti (hleve) in 
preskrbo za živino, načeloma čim bližje lastnikovim domovom.  
 

P – 12 Evakuacija  

 
8.1.3.   Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsega:  

- nastanitev prebivalstva (v hotele in druge objekte...), 

- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter  

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 

 
V primeru izvedbe evakuacije se ta ukrep izvaja po naslednji shemi: 
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Diagram 3: Shema sprejema in oskrbe 
 

 
 

P – 6/1 Pregled humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas) 

P – 6/2 Pregled centrov za socialno delo s podatki o odgovornih osebah 

P – 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P – 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

 
8.1.4.  Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
 
Ob poplavah obstaja nevarnost, da v gospodinjstvih, kjer se ogrevajo s kurilnim oljem, 
pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Na celotnem območju je treba 
poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi. Posebna pozornost mora biti 
namenjena kontroli cistern s kurilnim oljem, ker se le te ob poplavah lahko hitro 
poškodujejo. Nadzor izvajajo prebivalci sami, ki uporabljajo te snovi.  O izlitju teh snovi v 
okolje se takoj, preko sredstev javnega obveščanja in z neposrednim obveščanjem na 
terenu obvesti prebivalce na poplavnem območju. Izlite naftne derivate, ki se zadržujejo 
na stoječih vodah, čisti za to usposobljena gasilska enota širšega regijskega pomena – 
PGE Celje. 
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Diagram 4: Shema RKB zaščite 

 
 
8.1.5. Zaščita kulturne dediščine 

 
Kulturna dediščina na območju občine Vojnik zaradi poplave ni posebno ogrožena. V 
slučaju hudourniških poplav, ob istočasni prisotnosti drugih naravnih pojavov (močna 
toča, vihar,…) lahko na ožjem območju pride do ogroženosti posamezne kulturne 
dediščine. V tem primeru bi se zaščitni ukrepi, ki so potrebni za zaščito kulturne 
dediščine, izvajali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje, občina pa bi pomagala z razpoložljivimi silami.  
 
Občinski poveljnik CZ je odgovoren za vzpostavitev kontakta z Zavodom pri čemer 
morata skupaj  opraviti pregled stanja kulturne dediščine, dokumentirati poškodbe, 
določiti kako bodo potekala takojšnja varnostna dela in nujna konzervatorska dela. 
Nepremična kulturna dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik, se označuje z 
znakom Haaške konvencije. 
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Slika 8: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov 

 
 

P– 9/1 Pregled ustanov za varstvo naravne in kulturne dediščine 

P– 9/2 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine 

 
8.1.6. Zaščitni ukrepi ob poplavah 
 
V primeru hudourniških poplav na območju občine Vojnik bo matično PGD izvedlo 
naslednje ukrepe: 

- evakuacija ogroženih, 
- zapore poplavljenih cest; 
- označevanje nevarnih območij ali odsekov; 

- preprečevanje dostopa nevarnemu odseku ali območju; 
- spremljanje ogroženosti mostov in brvi. 

 
8.2.  NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
8.2.1.  Tehnično reševanje ob poplavah  
 
Gasilske enote JGS Vojnik in pogodbeni izvajalec gradbene stroke izvajajo aktivnosti 
tehničnega reševanja. Izvajajo nujna popravila infrastrukturnih objektov, reševanje ljudi, 
živali in materialnih dobrin iz in na vodi, črpanje vode ipd. 
Pri opravljanju nalog sodelujejo obvezne državne gospodarske javne službe na področju 
urejanja voda (NIVO EKO Celje), VOC Celje - podjetje za vzdrževanje cest idr. 

P - 4 Podatki o občinskih silah in sredstvih za zaščito in reševanje 

  
8.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 

 
V okviru prve pomoči ob poplavah se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja 
in varovanje ljudi na poplavnem območju. Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci 
oskrbeli v okviru osebne in vzajemne zaščite. Prvo pomoč bi izvajali prisotni reševalci 
(gasilci in drugi) neposredno na terenu, v kolikor pa bi bilo število poškodovanih večje, se 
za nudenje prve pomoči aktivira skupna ekipa prve pomoči GZ Vojnik – Dobrna.  
 
Nujno medicinsko pomoč izvajajo službe nujne medicinske pomoči, organizirane na 
primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti.  
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Na poplavnem območju občine Vojnik obstaja zanemarljiva možnost utopitev, saj tudi 
nivo poplavne vode izven strug potokov ne presega 0,5 m globine. Če pa bi kljub vsemu 
prišlo do takšne posamične utopitve bi gasilci PGD Vojnik izvedli reševanje ter nudili prvo 
pomoč oz. oživljanje. Smrt mora v takih primerih obvezno ugotoviti in potrditi 
pooblaščeni zdravnik. 
 
Svojci žrtev poplav lahko potrebujejo psihološko pomoč, ki jo lahko pridobijo v okviru 
zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Celje, načeloma v zdravstveni postaji Vojnik 
oz. po dogovoru z odgovornimi osebami Zdravstvenega doma Celje. Psihološko pomoč 
lahko zahteva vodja intervencije ali poveljnik CZ, lahko pa tudi prizadeti osebno. 
 

Diagram 5: Shema zagotavljanja prve pomoči in nujne medicinske pomoči 
 

 
 

P – 6/3 Podatki o zdravstveni postaji in reševalni postaji 

  
8.2.3. Veterinarska pomoč 
 
Veterinarska pomoč ob poplavah obsega: 
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na poplavljenem območju, 
- nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska 

pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali), 
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel, 
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- poostren nadzor nad živili živalskega izvora, 
- spremljanje epizootiološke situacije. 
 
Ob posameznem primeru pogina, poškodbe ali obolenja živali, ki bi se v trenutku poplave 
nahajale na takem območju izvajajo naloge prve veterinarske pomoči, zasilnega zakola 
poškodovanih živali ter odvoza kadavrov veterinarji oziroma Veterinarska postaja Celje 
ter delavci UVHVVR, OU Celje in NVI , OE Celje. Po potrebi jim gasilski poveljnik občine 
zagotovi pomoč gasilcev, občinski poveljnik CZ pa je zadolžen za zbiranje podatkov o 
tovrstnih primerih ter aktiviranje omenjenih inštitucij. Na poplavnem območju se ne 
nahajajo kmetijska gospodarstva z večjim številom živine zato ne pričakujemo 
množičnega pogina živali zaradi poplav in zato ne načrtujemo lokacij za pokop kadavrov; 
Posamezna gospodarstva so dolžna izvajati določene hhigienske ukrepe in bi zato  
kadavre odstranil NVI, OE Celje. 
 
Diagram 6: Shema zagotavljanja veterinarske pomoči 

 
 

P – 6/5 Podatki o veterinarski postaji  

 

8.2.4. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
 

Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje in delovanja 
infrastrukturnih sistemov so zadolžena podjetja Elektro Celje za elektrodistribucijo, 
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podjetje VO – KA Celje za javni vodovod v občini, Varstvo in obnova cest Celje d.o.o. za 
pomembnejše ceste, operaterji telekominukacij (Telekom, Telemach, T-2, A1), ki ukrepe 
za normalizacijo razmer izvajajo v skladu s svojimi načrti delovanja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter poveljnik CZ. Zagotoviti morajo naslednje osnovne pogoje: 
- vodovodna infrastruktura, 
- oskrba z električno energijo, 
- nujne cestno prometne povezave, 
- delovanje telekomunikacijskih sistemov, 
 
Občinski poveljnik CZ s štabom CZ in poveljstvom PGD Vojnik pridobi podatke o 
prizadetih lokacijah ter v skladu s tem zagotovi, da so o problematiki seznanjene 
organizacije iz 1. odstavka. 
 
Občinski poveljnik CZ je odgovoren tudi za izvedbo primerne nastanitve in oskrbe s pitno 
vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi potrebami za ogrožene prebivalce. Za vse, ki 
so se umaknili pred poplavnim valom ali so jih rešili iz vode in so ostali brez doma je 
treba čim prej zagotoviti začasna bivališča. Posebno pozornost je treba posvetiti ljudem, 
ki so socialno ogroženi ter otrokom in starejšim. 
 

P - 6/1 Pregled humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas) 

P - 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P - 2/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

P - 23  Pregled organizacij za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

D - 9  Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - priporočilo 

 
 
9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreče. Za usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je odgovorna občina Vojnik, 
ki prebivalce seznanja s postopki za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP, praviloma 
preko svoje posebne kontaktne telefonske številke ter z objavo napotkov za ravnanje ob, 
med in po poplavi, na svoji spletni strani  https://vojnik.si/.  
 
Zaradi pretežno ruralne poseljenosti občine Vojnik se osebna in vzajemna zaščita nanaša 
zlasti na medsosedsko pomoč. 
 
Napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter preventivni ukrepi in navodila za 
ravnanje ob poplavi so objavljeni tudi na spletni strani URSZR 
 https://www.gov.si/teme/poplave/ . 
 

P – 1/1 Seznam odgovornih oseb občine  

P – 6/1 Seznam humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas) 

P – 6/2 Pregled centrov za socilano delo s podatki o odgovornih osebah 

https://vojnik.si/
https://www.gov.si/teme/poplave/
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ   Civilna zaščita  

CZ RS   Civilna zaščita Republike Slovenije  

JGS Javna gasilska služba občine 

OŠCZ   Občinski štab Civilne zaščite 

NS Nevarna snov 

NVI Nacionalni veterinarski inštitut 

NZLOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo  

ReCO   Regijski center za obveščanje Celje 

RKB   Radiološko – kemično – biološko  

RS  Republika Slovenija  

URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  

UVHVVR Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

VOC Varstvo in obnova cest Celje d.o.o. 

VO - KA Vodovod - kanalizacija 

ZARE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja  

ZiR Zaščita in reševanje 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč  

 
 
 

11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
  

11.1.  SKUPNE PRILOGE 
 
P - 1/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P - 1/2 Seznam delavcev občine 

P - 1/3 Podatki o poveljniku CZ in njegovem namestniku 

P - 1/4 Seznam članov OŠCZ  

P - 1/5 Radijski imenik sistema zvez ZARE  

P - 2/1 
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžene za obveščanje ob naravnih in drugih 
nesrečah 

P - 3/1 Podatki gasilskih enot širšega regijskega pomena 

P - 3/2 Podatki o prostovoljnih gasilskih enotah občine  

P - 3/4 Podatki o odgovornih osebah gasilske zveze 

P - 3/5 Podatki o odgovornih osebah gasilskih enot 

P - 4 Podatki o občinskih silah in sredstvih za zaščito in reševanje 

P - 6/1 Seznam humanitarnih organizacij  

P - 6/3 Podatki o zdravstveni postaji in reševalni postaji 

 P - 6/4 Pregled centrov za socialno delo s podatki o odgovornih osebah 

P - 6/5 Podatki o veterinarski postaji  

P - 6/6 Podatki o lokacijah siren  

P - 6/7 Pregled pogodbenih izvajalcev 

P - 9/1 Pregled ustanov za varstvo naravne in kulturne dediščine 

P - 9/2 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine 

P - 12 Evakuacija  

P - 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P - 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 
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P - 12/8 Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč 

P – 13/1 Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravni in drugih nesrečah 

P - 14/7 Pregled MTS in opreme Štaba CZ, občinskih enot CZ  in drugih sil ZRP 

P - 23  Pregled organizacij za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

 

11.2.  POSEBNE PRILOGE  
 

P – 20  Evidenčni list o ažuriranju, spremembah in dopolnitvah načrta 

P – 401  
Pregled izvajalcev javnih služb ravnanja s trupli živali in drugimi živalskimi stranskimi 

proizvodi 

P – 100  Ocena ogroženosti pred poplavami občine Vojnik 

 

11.3.  SKUPNI DODATKI 
 
D - 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 

D - 9  Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - priporočilo 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Vojnik 

 

11.4.  POSEBNI DODATKI 
 

D - 808  Merila za kritje stroškov intervencije 

 


