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1. POPLAVA 
 
1.1.    UVOD 
 

Ta delni načrt temelji na določilih zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 97/10 in 21/18 – ZNOrg in 117/22), Uredbe o vsebini 
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02 – popr., 17/06, 
76/08 in 24/12), oceni ogroženosti ob poplavah v zahodno štajerski regiji, verzija 2.1, 
št. 8421-20/2021-1 - DGZR2021 z dne 25. 11. 2021, na oceni ogroženosti pred 
poplavami občine Polzela, verzija 2.0, februar 2023  ter na načrtu zaščite in reševanja 
ob poplavah v Zahodnoštajerski regiji, verzija 3.0, št. 8421-20/2021-5 - DGZR, z dne 
31. 03. 2022, ki ga je izdelala Izpostava URSZR Celje. 
 
Ta delni načrt nadomešča občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavi, verzija 1.0, 
marec 2004. V njem je podrobneje razdelano opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter 
izvajanje urepov in nalog zaščite in reševanja na območju občine Polzela. Za manjkajoča 
poglavja se bodo smiselno uporabljale rešitve iz občinskega načrta ZiR ob potresu.  
Aktivira se v primeru pojava poplave večjega obsega in ob hudourniških poplavah na 
območju občine. 
 
Ta delni načrt je usklajen z regijskim načrtom kar je razvidno iz  izdanega mnenja o 
usklajenosti, ki ga je izdala URSZR, Izpostava Celje; št. 8421-20/2021-25 - DGZR, z dne 
21. 2. 2023. Javno je bil predstavljen v mesecu marcu 2023 na spletni strani občine. 
 

1.2.  VRSTA MOŽNIH POPLAV V OBČINI POLZELA 

 
Na podlagi opredelitev vrst poplav v regijski oceni ogroženosti1 lahko območje občine 
Polzela 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. 

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 ter tehnične poplave, ki se pojavijo zaradi neustreznega delovanja ali 
porušitve objektov vodne infrastrukture na območju občine Polzela niso verjetne in 
možne. 
  

                                                           
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 
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1.3. VODNO OBMOČJE  
 
Vodno območje  
Občina Polzela sodi v vodno območje Sava, povodje Savinje.  
Rečni režim  
Pod rečnim režimom razumemo spreminjanje vodnega stanja med letom, kar je 
predvsem izraz časovne razporeditve padavin, izhlapevanja, zadrževanja podzemnih 
voda in podobnega. Višek vodnega stanja se zato ne ravna povsod in popolnoma po 
višku padavin. 
Občina Polzela sodi v snežno dežni tip rečnega režima za katerega je značilno, da je 
primarni višek aprila, lahko marca ali celo maja, sekundarni pa je vedno novembra, nato 
pa še decembra. Ta režim ima dve različici: 

• celinsko, za katero je značilno, da je sekundarni višek manj izrazit, obdobje 
najnižje poletne vode pa traja do septembra.  

• sredozemsko, pri kateri se običajno jesenski dežni maksimum združi z marčno-
aprilskim, se mu zelo približa ali pa ga celo malenkostno preseže; ta vodni režim 
je značilen za vodotoke predalpskega hribovja, dinarsko-kraškega sveta in 
subpanonskega dela Slovenije; ima ga tudi Soča v spodnjem toku.  

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. 
 
Slika 1: Povratne dobe vodotokov in položaj občine Polzela v Zahodnoštajerski regiji 

 
 
V občini Polzela poplavljata vodotoka Hotunjščica in Ložnica, ki ob povečani intenzivnosti 
padavin ali ob dolgotrajnem deževju lahko poplavljata neposredno okolico struge, 

Občina Polzela 
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odvisno od obsega poplavljanja oz. od periodičnosti poplav. Njeni posamezni 
hudourniški pritoki so kratki, prispevne vodne površine pa majhne zato pomenijo manj 
pomemben prispevek količine voda. Na dveh straneh občinske meje potekata, na sami 
meji občine, še reka Savinja (južna stran meje) in potok Trnava (vzhodna stran meje), 
vendar zaradi reliefa ozemlja ob strugi Trnave ter reguliranosti struge Savinje ne 
poplavljata in ne predstavljata nevarnosti za poplavljanje na območju občine Polzela. 
Pri 10 - 20 letnih vodah so ogrožene predvsem kmetijske površine in posamezne 
stanovanjske hiše na območju Orove vasi, kjer poplavlja Ložnica, kjer je prebivalstvo, 
na podlagi dosedanjih izkušenj, pripravljeno na samopomoč in vzajemno pomoč do meje 
zmogljivosti obvladanja visokih voda.  
 
Katastrofalnih poplav ni. 
 
V občini Polzela niso poplavno ogroženi objekti zdravstvene oskrbe, varstva otrok in 
odraslih ter vzgoje in izobraževanja, saj se nahajajo na nepoplavnih območjih občine.  
Občina Polzela se ne nahaja na območju pomembnega vpliva poplav zaradi katerega 
regijski načrt ZiR opredeljuje za take občine določene dodatne obveznosti oz. 
priporočila. 
 

1.4. STOPNJA OGROŽENOSTI IN NEVARNOST POPLAV 
 
Po regijski oceni ogroženosti je občina Polzela uvrščena v 2. razred – majhna stopnja 
ogroženosti. 
 

 
 

Tabela 1: Uvrstitev občine Polzela 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 

34,0  6196 182,2 1 2 

 
Po podatkih občinske komisije za oceno škod po naravnih in drugih nesrečah je ob 
poplavah v občini Polzela, v zadnjih 10 letih, bila prijavljena škoda na zasebni, lokalni in 
državni lastnini. Oškodovani so gradbeno inženirski objekti (transportna infrastruktura, 
distribucijski cevovodi, vodni objekti idr.) v občinski in državni lasti ter zasebna lastnina. 
 
Pregled škode v zadnjih 10 letih v občini Polzela prikazuje naslednja tabela: 
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Tabela 2: Škoda zaradi posledic poplav in verižnih nesreč v EUR (vir: Občinska komisije za oceno  

    škod po naravnih in drugih nesrečah občine Polzela) 

Zap. 
št. 

Leto 
Škoda na 
zasebni lastnini  

Škoda na lokalni 
infrastrukturi 

Škoda na državni 
infrastrukturi 

1.  2014 19.621,23 3.665,40 0 

2.  2016 0 8.788,00 0 

3.  2017 10.544,11 0 2.179.754,15 

4.  2019 0 10.999,70 0 

5.  2020 41.674,74 0 0 

6.  2022 0 7.336,90 0 

Skupaj 71.840,08 30.790,00 2.179.754,15 

 
Agencija Republike Slovenije za vode (ARSO) s svojimi opozorilnimi kartami poplav 
opredeljuje nevarnost poplav s 3 stopenjsko lestvico2: 

1. pogoste, 
2. redke, 
3. zelo redke. 

 
Na podlagi kart poplavne nevarnosti so izdelane tudi karte poplavne ogroženosti, ki 
prikazujejo kraje z morebitnimi škodnimi posledicami poplav. Iz opozorilne karte poplav 
za občino Polzela je razvidna možnost le redkih poplav, ostalih ni. To pomeni, da so 
struge vodotokov dovolj pretočne, da odvajajo višino voda, ki je značilna za pogoste 
poplave, vendar pa ne zmorejo odvesti višine voda, ki so značilne za redke poplave. 
 
Slika 2: Opozorilna karta poplav – zelo redke poplave 

 
                                                           
2: Agencija Republike Slovenije za okolje, Spletni GIS portal Občina Polzela (iobcina.si), februar 2023 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vojnik
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Slika 3: Opozorilna karta poplav – redke poplave 
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Slika 4: Opozorilna karta poplav občine Polzela – skupna (pogoste, redke, zelo redke) 
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Razredi poplavne nevarnosti za občino Polzela so prikazani na naslednjih slikah. 
 
Slika 5: Zbirni prikaz razredov poplavne nevarnosti za občino Polzela 

 
  

 

Razredi poplavne nevarnosti - srednje 

 

Razredi poplavne nevarnosti - velike 

 

Razredi poplavne nevarnosti - majhne 

 

Razredi poplavne nevarnosti - preostale 
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Slika 6: Majhna poplavna nevarnost 
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Slika 7: Srednja poplavna nevarnost 

 
 



Poplave                Verzija 2.0 
 

Delni načrt zaščite in reševanja občine Polzela       stran 12 od 28 

 

Slika 8: Velika poplavna nevarnost 
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1.5.  MOŽNI VZROKI IN MOŽNOST PREDVIDEVANJA POPLAV 

 
V občini Polzela so možni vzroki poplav predvsem naslednji:  
- poplave zaradi dolgotrajnega deževja, ki se najpogosteje pojavljajo v jesenskih in 

spomladanskih mesecih, kjer je velika verjetnost, da bo narasla voda vodotokov 
preplavila brežino struge; 

- razlitja vodotokov Ložnice in Hotunjščice, zaradi silovitih – predvsem poletnih, ploh 
in nalivov. Gre za nenadne poplave – izrazito hudourniške narave, kjer struge 
potokov ne zmorejo odvesti večjih količin vode, zato se razlijejo po bližnjih površinah 
kot na primer na območju naselja Orova vas. 
 

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 vodotokih3. V občini Polzela ni takšne vodomerne postaje. Najbližja se 
nahaja na reki Savinji v Letušu. Čeprav občina Polzela ni neposredno ogrožena od 
Savinje so vrednosti vodomerne postaje Letuš zgolj okvirna informacija o poplavni 
nevarnosti. 
 

Vodomerna 
postaja 

Vodotok 
Vodostaji 
(v cm) 

Pretoki 
(v m3/s) 

Letuš Savinja 

H1 = 223 
H2 =385 
H3 = 445 
H4 = 
H5 = 503 

Q1 = 80 
Q2 = 360 
Q3 = 450 
Q4 = 
Q5 = 580 

 
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. 

 
ARSO ima za napovedovanje stopenj nevarnosti poplav in možnih učinkov izdelano 
posebno tabelo nevarnosti:  

                                                           
3 : 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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1.6.  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, 
- kontaminacija pitne vode v centralnem vodovodnem sistemu in drugih zajetjih pitne 

vode, 
- motnje v cestnem prometu in neprevoznost cest zaradi plazov, udorov, usadov, 

podrtih dreves in poplavljenosti določenega odsega ceste, 
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2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 

Obveznost izdelave načrta ali dela načrta zaščite in reševanja ob poplavah za 
posameznega nosilca načrtovanja je opredeljena z Oceno ogroženosti Republike 
Slovenije zaradi poplav, verzija 2.0, (št. 8420-4/2015-58-DGZR, z dne 5.12.2016) in 
Oceno ogroženosti zahodnoštajerske regije zaradi poplav, verzija 2.1 (št. 8421-20/2021-
1 z dne 25. 11. 2021) v povezavi s preglednico 2 in glede na končno uvrstitev nosilca 
načrtovanja v določen razred ogroženosti. Obveznosti nosilcev načrtovanja predstavljajo 
minimalne zahteve, saj se vsak nosilec načrtovanja lahko odloči tudi za večji obseg 
načrtovanja. 
 

Tabela 3: Obveznosti nosilcev načrtovanja 

 
 
Temeljni načrt zaščite in reševanja ob poplavah je državni načrt. Regijski načrt zaščite 
in reševanja ob poplavah je izdelan za primer poplav v več občinah na območju 
zahodnoštajerske regije. Ta delni načrt je izdelan za primer poplav na območju občine 
Polzela. 
 
Vsa tri PGD v občini Polzela v svojem operativnem gasilskem načrtu podrobneje 
razdelajo operativne rešitve izvajanja varstva pred poplavami. 
 
Obrtniki, samostojni podjetniki in podjetja, ki so poplavno ogroženi  v svojih pripravah 
na nevarnost poplave upoštevajo predvsem: 

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,   

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, 



Poplave                Verzija 2.0 
 

Delni načrt zaščite in reševanja občine Polzela       stran 16 od 28 

 

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.   ZAMISEL IZVAJANJA 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 Polzela 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 Polzela. 

3. PGD-ji zagotovijo, da so ogroženi prebivalci pravočasno obveščeni o nevarnosti 
poplave, medtem ko občina Polzela 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. 

 

3.2. ZAMISEL 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 
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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. 
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 
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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. 
 
V občini Polzela niso možne obsežne poplave, ki so v regijskem načrtu opredeljene kot 
poplave pri katerih so poplavljene obsežnejše površine ob vodotokih, večji strnjeni deli 
naselij ali cela naselja, poplava pa lahko traja dalj časa. 
 
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.  
 
Diagram 1: Potek izvedbe zaščite in reševanja 

 

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. 
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4.   OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE OB POPLAVAH 
 

4.1.   OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE VODOSTAJEV IN PRETOKOV 
 
4.1.1.  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. 
Vendar v mreži vodomerskih postaj v Zahodnoštajerski regiji, na območju občine Polzela 
ni ustreznega merilnega mesta; nahaja se gorvodno na reki Savinji, v naselju Letuš in 
pomeni zgolj okvirni pokazatelj nevarnosti poplav.  Za pomen vodostajev glej poglavje 
1.5. 
 
Poplavno območje občine Polzela je vezano tudi na obvestila občanov in gasilcev, ki 
živijo ob strugah vodotokov. 
 
4.1.2. 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 Polzela. Sporočilo vsebuje podatke o pričakovanem času 
nastanka poplav. 
 
Ob nevarnosti poplav in ob sami poplavi se uvede dežurstvo na kritičnih mestih 
vodotoka. Dežurstvo izvajajo gasilska društva, ki posredujejo podatke odgovornim 
osebam občine, ReCO (na 112) in gasiljskemu poveljniku občine.  
 
4.2.   OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV NA OBČINSKI RAVNI 
 
ReCO Celje takoj ko dobi podatke o poplavah, ki lahko prizadenejo oziroma so prizadele 
urbana območja, ogrozila življenja ljudi in lahko ali so povzročila večjo materialno škodo 
oziroma zaradi poplav obvešča: 

- matično PGD in osrednjo gasilsko enoto (PGD Polzela), 
- gasilskega poveljnika občine in poveljnika gasilske zveze Žalec, 

- župana oziroma drugo odgovorno osebo v občini (podatki o odgovornih osebah, ki 
se jih obvešča o nesreči). 

 
4.2.1.  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-ji, 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. 
 

4.2.2.  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 pošlje za takojšnjo objavo na  
- Radio GOLDI Savinjski val (106,2 MHz), 
- Radio Celje (95.1, 95.9, 100.3, 90.6 MHz). 
 

P - 1/1 Seznam odgovornih oseb občine  

 
4.3.    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, poveljnik gasilskega poveljstva Polzela ali 
poveljniki posameznega PGD, ki zahtevo za sproženje siren posredujejo na ReCO. 
 

P – 6/6 Podatki o lokacijah siren  

 
 
 

5.     UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
5.1.  ZAŠČITNI UKREPI  
 
5.1.1.  Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Na poplavnih območjih občine Polzela je potrebno poskrbeti za zaporo poplavljenih cest. 
Poveljnik CZ ali vodja gasilske intervencije obvesti ReCO o poplavljenosti cest, le ta pa 
obvesti VOC Celje za izvedbo označb za zaporo ceste in začasne obvoze. 
 



Poplave                Verzija 2.0 
 

Delni načrt zaščite in reševanja občine Polzela       stran 21 od 28 

 

5.1.2. Evakuacija 
 
Diagram 2: Shema evakuacije 

 

 
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. Izvajal se je 
le začasni umik iz poplavljenih območij in objektov kar so občani izvajali samostojno v 
okviru osebne in vzajemne zaščite. 
 
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 prizadetem 
območju je potrebno poskrbeti tudi za nastanitvene zmogljivosti (hleve) in preskrbo za 
živino, načeloma čim bližje lastnikovim domovom. Le izjemoma bi se evakuacija izvajala 
po shemi evakuacije (diagram 2). 
 

P – 12 Evakuacija  

D - 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - priporočilo 

 
5.1.3.   Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsega:  

- nastanitev prebivalstva (v hotele in druge objekte...), 
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- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter  

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 
 

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 

D - 11  Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev - Priporočilo 

 

V primeru izvedbe evakuacije se ta ukrep izvaja po naslednji shemi: 
 

Diagram 3: Shema sprejema in oskrbe 

 
 
5.1.4.  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 – 
PGD Velenje. 
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Diagram 4: Shema RKB zaščite 

 
 

5.1.5. Zaščita kulturne dediščine 

 
Kulturna dediščina na območju občine Polzela zaradi poplave ni posebno ogrožena. V 
slučaju hudourniških poplav, ob istočasni prisotnosti drugih naravnih pojavov (močna 
toča, vihar,…) lahko 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. 
 

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

P– 9/2 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine 
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Slika 8: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov 

 
 
5.1.6. Zaščitni ukrepi ob poplavah 
 
V primeru hudourniških poplav na območju občine Polzela bodo matična PGD izvedla 
naslednje ukrepe:  

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

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

 
5.2.  NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
5.2.1.  Tehnično reševanje ob poplavah  
 
Gasilske enote JGS Polzela 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, Komunala Žalec idr. 
 

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

  
5.2.2. 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 lahko aktivira občinska ekipa prve 
pomoči.  
 
Nujno medicinsko pomoč izvajajo službe nujne medicinske pomoči, organizirane na 
primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti.  
 
Na poplavnem območju občine Polzela obstaja zanemarljiva možnost utopitev. Če pa bi 
kljub vsemu prišlo do takšne posamične utopitve bi gasilci matičnega PGD in GEŠP (PGD 
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Velenje) 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 Žalec oz. zdravstvene postaje Polzela, 
načeloma v zdravstveni postaji Polzela oz. po dogovoru z odgovornimi osebami 
Zdravstvenega doma Žalec. Psihološko pomoč lahko zahteva vodja intervencije ali 
poveljnik CZ, lahko pa tudi prizadeti osebno. 

 

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

 

Diagram 5: Shema zagotavljanja prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

 
 

5.2.3. 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, 
- 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 
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poškodovanih živali ter odvoza kadavrov veterinarji oziroma Savinjska veterinarska 
postaja d.o.o., podružnica Polzela. 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 higienske ukrepe in bi zato kadavre odstranil 
NVI, OE Celje. 
 

Diagram 6: Shema zagotavljanja veterinarske pomoči 

 
 

P – 6/5 Podatki o veterinarski postaji  

 
5.2.4. 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, 
podjetje Komunala Žalec 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. 
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Občinski poveljnik CZ s štabom CZ in gasilskim poveljstvom Polzela 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 - 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - Priporočilo 

D - 20 Vzorec sklepa o preklicu sklepa o aktiviranju načrta ZiR 

 
 

6.   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 
Polzela, 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://www.polzela.si/obcina/zascita-in-resevanje/.  
 
Zaradi pretežno ruralne poseljenosti občine Polzela in zaradi njene majhne poplavne 
ogroženosti 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/ . 
 
 
 
7.   POJASNILO KRATIC IN OKRAJŠAV 

 

Zap. 
št. 

Kratica Pomen 

1.  CZ Civilna zaščita 

2.  GEŠP Gasilska enota širšega pomena 

3.  JGS Javna gasilska služba 

4.  OŠCZ Občinski štab za civilno zaščito 

5.  OGE Operativna gasilska enota 

6.  PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

https://www.polzela.si/obcina/zascita-in-resevanje/
https://www.gov.si/teme/poplave/
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7.  ReCO Regijski center za obveščanje (112) 

8.  URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

9.  ZiR Zaščita in reševanje 

10.  ZRP Zaščita, reševanje in pomoč 

 
 
 
8.   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

8.1. SKUPNE PRILOGE 
 

P – 1/1 Seznam odgovornih oseb občine  

P – 2/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

P – 03 Podatki o gasilstvu  

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

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

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

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

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 
 

8.2.  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 Polzela 
 

8.3.  SKUPNI DODATKI 
 

D - 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 

D - 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - Priporočilo 

D - 11  Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev - Priporočilo 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Polzela 
 

8.4.  POSEBNI DODATKI 
 

D - 808  Merila za kritje stroškov intervencije 
 


