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1. POPLAVE 

1.1  Uvod 

 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, (v nadaljevanjem besedilu: občinski 

načrt) je izdelala Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje in je nadgradnja Regijskega 

načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Vzhodno Štajersko regijo, katerega  je izdelala Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Maribor (v nadaljnjem besedilu: URSZR), 

Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO). Občinski načrt je spremenjen in dopolnjen na 

podlagi izkušenj, ki jih je občina pridobila v času poplav reke Drave in njenih pritokov. Občinski načrt 

je usklajen z Regijskim načrtom.  

 

Občinski načrt je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 

list RS,št. 51/06–UPB-1, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 

reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,št. 92/07, 54/09 in 23/11 in 27/16) 

in temelji na Oceni ogroženosti Mestne občine Maribor ob poplavah, verzija 2.0, (št. 84300-2/2019 

iz dne 15.2.2019) ter Ocene ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi porušitve pregrad na reki 

Dravi (štev. 84300-3/2019 z dne 28.2.2022) in je skladen s splošno zakonodajo. 

 

Iz občinske ocene ogroženosti ob poplavah Mestne občine Maribor v kateri so zbrani podatki o 

splošnih značilnostih poplavnih karakteristik, vrstah, poplav, obsegu, načinih in verjetnosti 

pojavljanja poplav ter njihovih posledic je razvidno, da obstaja nevarnost za pojav poplav na območju 

Mestne občine Maribor. Na podlagi navedenega se Mestna občina Maribor nahaja v 3. razredu 

ogroženosti.  

 

 

Preglednica 1: Ogroženost Mestne občine Maribor zaradi poplav 

občina 
Površina 

občine v km2 

Število 

prebivalcev 

Gostota 

poseljenosti (št. 

Prebivalcev 

/km2) 

Razred 

ogroženosti 

Spremembe 

zaradi OPVP 

Maribor 147,5 112.100 760 3 5 

Vir: Regijski načrt ob poplavah VŠR  

 

Na podlagi Poplavne direktive in opredelitve URSZR, je območje Radvanja zaradi poplavljanja 

Radvanjskega potoka opredeljeno kot Območje pomembnega vpliva poplav (OPVP), za katera se 

lahko z veliko verjetnostjo trdi, da je poplavno najbolj ogroženo.  

 

Za OPVP se upravičeno pričakuje, da na teh območjih v primeru poplav lahko pride do največji škod 

na podlagi kriterijev ogroženosti iz poplavne direktive na zdravju ljudi, okolju, kulturni dediščini, 

gospodarskih dejavnostih, socialni infrastrukturi in infrastrukturi.  

 

Poplavna območja ob Radvanjskem potoku prikazujejo slike številka 14.,15. in 16. 

 

Nekateri pomembnejši podatki v zvezi z OPVP v Sloveniji, predvsem kvantitativni pregled vplivov na 

različne ranljive elemente v prostoru, so:  
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- površina poplavnega območja,  

- število stalnih in začasnih prebivalcev, število stavb s hišno številko 

- število enot kulturne dediščine,  

- število kulturnih spomenikov državnega pomena,  

- število poslovnih subjektov,  

- ocenjeno število zaposlenih,  

- število SEVESO zavezancev,  

- dolžina pomembnejše linijske infrastrukture,  

- število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena 

 

Na podlagi študije vpliva poplav na mejna zemljišče sodi Radvanje po kriteriju OPVP v 5. razred 

ogroženosti. 

 

Preglednica 2: Območje pomembnega vpliva poplav 

Vir: Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava URSZR Maribor 

 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan za primer poplave večjega obsega v 

Mestni občini Maribor. Aktivira se takrat, ko so izpolnjeni pogoji in je potrebno zraven rednih službi 

in drugih služb, uporabiti tudi občinske sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Obvladovanje poplavnih tveganj obsega preprečevanje poplav, varstvo pred poplavami, zavedanje 

o poplavni nevarnosti, pripravljenost na poplave, ukrepanje ob poplavah in obnovo. S tem načrtom 

se ureja ukrepanje ob poplavah oziroma odziv reševalnih sil v Mestni občini Maribor ob poplavah. 

 

1.1.1  Geografske, demografske in podnebne značilnosti občine Maribor 

Mestna občina Maribor je ustanovljena kot lokalna skupnost z Zakonom o ustanovitvi občin ter o 

določitvi njihovih območij ( Ur. list RS št. 60/94 ). V Mestni občini Maribor živi približno 111.832 

prebivalec. Mestna občina Maribor je razdeljena na 11 mestnih  četrti in 6 krajevnih skupnosti. 

Obsega 147,5 km2 površine. Mesto Maribor obsega 33 naselij, od katerih je največje območje 

naselja Maribor. 

Naselja so: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, 

Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, 

Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh – del, Ruperče, Šober, Srednje, Trčova, Vinarje, 

Vodole, Vrhov dol, Za Kalvarijo, Zgornji slemen – del, Zrkovci. 

OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV  
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           Slika 1: Mestna občina Maribor - vodotoki 

 

            Vir: Vodnogospodarski biro Maribor 

 
Reka Drava s kanalom HE Zlatoličje deli  Maribor vzdolžno na dva dela: sever - jug; železniška proga 
Zidani most – Šentilj, pa na vzhodni in zahodni del. Mestna občina Maribor je drugo največje mesto 
v državi, kar velja tudi za gospodarski in družbeni potencial Mesta Maribor. 
 

1.1.2 Statistični podatki 

 

Geografski položaj mesta         46° 33' 16'' severne širine  
                                                        15° 38' 17'' vzhodne dolžine  
Nadmorska višina                      od 237 do 1150 m  
Najvišje ležeče naselje:               1150 m- točka – naselje Limbuš smučišče Videc  
Najnižje ležeče naselje:               237,5 m – naselje Dogoše – reka Drava  
Površina občine v km2                     147,5  
Obseg meje občine v km          82,37 
Površina Mesta UZMB v km2     37,00 
  
Število prebivalcev                 =   112838 na dan 1.7.2021,        vir: Statistični urad RS 
Število prebivalcev                 =   114643 na dan 5.1.2022,        vir: CRP 
Število rojenih                        =      860   v letu 2020,                  vir: Statistični urad RS 
 

2020 

 

Živorojeni - 
Skupaj 

Živorojeni - 
moški 

Živorojeni - 
ženske 

Umrli - 
Skupaj 

Umrli - 
moški 

Umrli - 
ženske 

Naravni prirast 
- Skupaj 

MOM 860 422 438 1627 752 875 -767 
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Število stavb                          =   37.873  januar 2022,            vir: Geodetska uprava RS  
Število stavb z naslovi           =   19732 januar 2022,              vir: Geodetska uprava RS  
  
Število podjetij                       =   16264  januar 2022,               vir: AJPES, Geodetska uprava RS 
Število podjetij                       =   11643  julij 2020,                    vir: Statistični urad RS 
 

 

Dejanska raba zemljišč     Skupna površina v (ha) 

Gozdna zemljišča     5336,64 
Kmetijska zemljišča 5788,49 
Neplodna zemljišča 5,49 
Pozidana zemljišča 3300,36 
Vodna zemljišča 317,57 

SKUPAJ 14748,55 
 
 
 
Cestno omrežje, vir: Kataster GJI MOM, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, meri skupaj 824,80 
km in je razdeljeno na naslednje kategorije: 
 
Državne ceste            =           66,28 km 

• avtocesta  -  AC                     =             9,51 km  

• glavna cesta  - G1                 =           14,04 km  

• regionalna cesta II. reda - R2            =        18,42 km  

• regionalna cesta III. reda -  R3        =        13,33 km  

• regionalna cesta III. reda -  turistična cesta - RT  =  10,98 km  
 
Občinske ceste  skupaj:                  =          587,77 km 

• lokalne ceste –  LG                =            22,59 km 

• lokalno zbirna – LZ               =            77,83 km 

• lokalno krajevna – LK            =          171,38 km 

• lokalna cesta  - LC                 =            59,65 km 

• javne poti  - JP                       =          254,16 km 

• kolesarske poti – JK              =              2,16 km 
 
Nekategorizirane ceste         =        95,8 km 
Gozdne ceste                       =         57,7 km  

 
Vodovod-skupna dolžina v km          =        714,35  januar  2022,       vir: GURS  
Kanalizacija-skupna dolžina v km     =        654,95  januar  2022,       vir: GURS 
Plinovod-skupna dolžina v km          =      363,45  januar  2022,       vir: GURS 
Toplovod-skupna dolžina v km         =            70,75  januar  2022,       vir: GURS  
Javna razsvetljava, število svetilk     =     18.549  januar  2022,       vir: GURS  
Površina javnih parkov v (ha)            =           29,70  januar  2022,       vir: SGISOP 
Smučarske naprave dolžina v km     =             8,72  januar  2022,       vir: SGISOP 
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1.2  Splošno o nevarnosti poplav  

 
Poplave v Mestni občini Maribor so pogoste in velikokrat povzročijo škodo. Med vsemi naravnimi 
nesrečami, ki povzročajo škodo, so poplave najpogostejša nesreča. Pojavljajo se skozi vso leto, 
najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji 
in so predvsem krajevne in hudourniške. Poplav ni mogoče preprečiti, lahko pa omilimo njihove 
posledice in se nanje dobro pripravimo. Poplave so dobro napovedljive. Navadno je na razpolago 
dovolj časa za reševanje življenj, večja neposredna ogroženost pa nastane ob poplavah 
hudournikov, ki lahko nastopijo tudi v obliki blatnih in drobirskih tokov. Hudourniške poplave so težje 
napovedljive. Zelo pomembna dejavnika pri pojavu poplav sta tudi taljenje snega in predhodna 
namočenost tal, predvsem pa značilni časovni in prostorski padavinski in vetrovni vzorci v 
kombinaciji z vegetacijskimi razmerami, predvsem jeseni in tudi spomladi. 

 
Poplave na območju mesta Maribor sodijo med naravne nesreče, ki povzročajo največjo škodo. 
Poplave se lahko pojavljajo vsako leto, v vseh letnih časih kot posledica obilnih in dolgotrajnih 
padavin. Časovno je največja nevarnost poplav od pomladi do jeseni s povečano stopnjo nevarnosti 
v mesecih april – maj in september – oktober ter v obdobjih kadar je presežena količina padavin nad 
100 mm v 24 urah. Poplave lahko nastanejo tudi ob hitrem taljenju snega oz. nenadni odjugi, zaradi 
zemeljskih plazov, potresov, porušitve visokih pregrad, porušitve nasipov, zaledenitve vodotokov, 
odpovedi delovanja ali nenadzorovanega dviga zapornic na hidroelektrarnah, s pospešenim 
praznjenjem akumulacij na Dravi. Na poplavno ogroženost mesta vpliva tudi jez Koralpe (Golica) s 
kapaciteto zajezitve voda do 16 milijonov m3. 
 
Zaradi razmočenih tal, ki povzročajo intenzivne erozijske procese in poplav, se lahko sprožijo verižne 
reakcije in sicer plazovi ter ob strugah vodotokov udori brežin. Poplave lahko povzročijo tudi 
poškodbe na infrastrukturi, posledično nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje, 
onesnaženje pitne vode, prekinitev ali motnje oskrbe s pitno vodo, prekinitev oskrbe z električno 
energijo, škodo na objektih, posevkih, rušenje dreves, smrtne žrtve, pojav nalezljivih bolezni pri 
ljudeh in živalih, poškodbe ali porušitev pregrad na vodotokih,... 
 
Večjo ogroženost in materialno škodo lahko pričakujemo ob nenadnih močnih nalivih in hudourniških 
udarih Pohorskih in Kozjanskih potokov oz. zalitju urbanega predela tudi zaradi nezadostnih ali 
zamašenih kanalizacijskih odvodov. 
 
Izdatne padavine in ekstremno visoka jakost nalivov lahko povzročijo poplavljanje hudournikov in 
večjih vodotokov, ki imajo zaledje na območju z intenzivnimi padavinami ter posledično vplivajo na 
poplavljanje meteornih in zalednih voda. V Mariboru je namreč drenažni in odtočni sistem 
dimenzioniran za nalive s povratno dobo 50 let. Poudariti velja dejstvo, da poplave ob tako 
intenzivnih padavinskih dogodkih niso omejene le na območja najintenzivnejših padavin, ampak 
običajno prizadenejo tudi predele z vodozbirnim zaledjem na območju najbolj intenzivnih padavin, 
saj večina padavinske vode odteče površinsko. 

 
Tako nastane kombiniran pojav poplavljanja vodotokov kot tujih voda, zalednih voda in izlivov vod iz 
odvodnih oz. kanalizacijskih sistemov. Takšni pojavi v mestih nastanejo skoraj izključno po zaslugi 
človeka zaradi določitve projektnih pretokov odvodnih sistemov (meteornih, fekalnih oz. 
kanalizacijskih ali kombiniranih), ki so pod dimenzionirani za takšne ekstremne padavinske dogodke. 
 
Pojavijo se predvsem ob neurjih, ko v kratkem času pade velika količina padavin, te vode pa zaradi 
hitrega odtekanja padavin s streh in asfaltiranih površin odvodni sistemi za meteorne in/ali fekalne 
vode enostavno, ne morejo sproti odvajati. Odvodni sistemi se pri preobremenjenosti pogosto 
razbremenjujejo v vodotoke ali kolektorje (Stražunski kolektor), pri čemer ti zaradi premajhne 
kapacitete poplavijo in onemogočajo vtok meteornih in fekalnih voda iz priključnih kanalizacijskih 
sistemov v svoj sistem.   Zaradi tega pogosto sočasno nastopi tudi izlivanje (poplavljanje) vod iz 
kanalizacijskih omrežij preko cestnih jaškov in požiralnikov, ter tudi iz hišnih kanalizacijskih sistemov 
ali neposredno, predvsem v strnjenem območju mesta, s poplavljanjem kleti. 
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Vzroki za nastanek poplav so predvsem: 

• dolgotrajne obilne padavine ali zelo intenzivne nekajurne padavine ter taljenje snega, 

• razporeditev padavin v pasu, ki odteka neposredno na naseljena območja, 

• pred pojavom padavin so tla prispevnih območij že zelo namočena ali po svoji geološki sestavi 
slabo prepustna ali pa so zamrznjena, 

• obremenjevanje in urbanizacija razlivnih površin, 

• neustrezno urejena odvodnjavanja padavinskih voda, 

• napačno dimenzionirane premostitve in prepusti ipd. 
 
 
Glede na glavne značilnosti in obseg se poplave delijo na: 
 
– hudourniške: 

so kratkotrajne, izjemno silovite, povzročajo pa jih razmeroma kratkotrajne in intenzivne 
padavine, bodisi po poletnih neurjih bodisi ob jesenskih deževjih; 
 

– nižinske:  
se pojavljajo v spodnjem toku vodotoka, ko njegova struga preide v ravninske predele. 
Nastanejo zaradi razlike v hitrosti dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti rečnih strug; 

 
– mestne:  

so poplave v mestih in nastanejo zaradi nezmožnosti odvajanja zadostnih količin padavinskih 
voda skozi sisteme za odvod meteornih voda; 

 
– tehnične:  

se pojavijo zaradi neustreznega delovanja ali porušitve objektov vodne infrastrukture. Ta načrt 
obravnava tudi odziv sistema zaščite in reševanja Mestne občine Maribor na poplave ob 
porušitvi pregrad na reki Dravi. 

 
 

1.3  Vodna območja v Mestni občini Maribor  

Reka Drava 

Potoki iz Pohorja, ki gravitirajo v Dravsko dolino: 

• Blažovnica, 

• Lazniški potok, 

• Pekrski potok, 

• Razvanjski potok in 

• Radvanjski potok s pritoki (Mrzli potok, desni pritok Radvanjskega potoka in Potok iz 
Poštele). 

 
Kozjak je hribovje severno od Dravske doline s potoki, ki se nahajajo na vzhodnem delu Kozjaka in 
gravitirajo v Dravsko dolino: 

• Brestrniški potok, 

• Perkova graba, 

• Kamniška graba, 

• Rošpoški potok, 

• Perkov potok, 

• Morski jarek. 
 
Potoki iz Slovenskih goric na območju Maribora in gravitirajo proti Dravski dolini:  

• Vinarski potok, 

• Potok Račji dvor, 

• Počehovski potok, 

• Zokova graba, 
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• Vodolski potok, 

• Hrenski potok, 

• Celestrinski potok, 

• Žitečki potok. 
 
 

Poplavna območja ob Dravi so ogrožene s poplavami nižinskega tipa, ob njenih pritokih pa se 
pojavljajo hudourniške poplave ob potokih v hribovitem Pohorskem Podravju in nizkem gričevju, med 
katere spadajo navedeni potoki.  Obravnavani potoki poplavljajo ob intenzivnejših, dalj časa 
trajajočih lokalnih padavinah. Obseg poplav je odvisen od intenzitete in količine padavin, predhodne 
namočenosti zemljin in letnega časa. 
 
Obravnavani potoki imajo v povirnem delu strme padce, pri prehodu v ravninski del pa se jim strmec 
zmanjša. Ob večjih nalivih dobijo obravnavani potoki hudourniški značaj, kjer v zgornjem toku 
povzročajo erozijo ter posledično škodo na infrastrukturi, v spodnjem ravninskem delu pa poplavljajo. 
 

      Slika 2: Karta vodotokov na območju Maribora 

 

     Vir: GIS, MOM 

1.3.1. Vodno območje Reke Drave in poplavne karakteristike 

V Mestni občini Maribor se upravljanje voda izvaja na  vodnem območju Drave. Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direkcija RS za vode, zagotavlja izvajanje javnih služb v skladu z Uredbo o načinu 
izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh 
javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17), ki opravljajo svoje dejavnosti 
na območju Drave z vsemi pritoki. 
 
Direkcija RS za vode opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb urejanja voda, 
načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne 
infrastrukture, vodnih pravic, upravnih in drugih postopkov in aktivnosti po območju Drave. 
 
Porečje Drave je močno razvejeno in izdatno vodnato. Po karakteristiki pretokov sodi Drava v snežni 
režim. Zanj sta značilna po en maksimum in minimum. Nadpovprečne vode nastopijo aprila in 
dosežejo maksimum v pozni pomladi (maj) ter ostajajo take vse do julija. Ob intenzivnih odjugah 
pogojenih z intenzivnimi padavinami pa tudi v pozni jeseni (november).  
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Kvantitativna analiza porečja Drave na slovenski strani  je naslednja : 
 

Reka Drava 154 km   9, 3 % 

Pritoki dolžine do 20 km 380 km  22, 9 % 

Vodotoki krajši od  20 km 1127 km  77, 8 % 

 

Na odseku od Dravograda do Maribora je zgrajenih 6 pretočnih hidroelektrarn (Dravograd, Vuzenica, 

Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok). Izvedeni energetski in vodnogospodarski objekti v ozki 

Dravski dolini zagotavljajo ustrezno protipoplavno varnost. V tem delu je reka stisnjena med cesto 

in železnico, ki ju ob visokih vodah ne ogroža, urbane sredine pa so locirane izven poplavnih vplivov 

Drave.  

Problematično pa je visoko vodno stanje Drave ob visokih hudourniških pritokih Drave. 
 
Normalni pretok v strugi reke Drave je enak ekološko spremenljivemu pretoku. Poplavno območje 
omejuje cesta Maribor - Duplek oziroma  je locirano dolvodno od Maribora, natančneje rob 
Dravskega platoja v Loki, Rošnji, Staršah in Zlatoličju.  
 
Pritoki Drave pod Mariborom nimajo večjega poplavnega vpliva, lahko pa se zaradi narasle Drave 
razlivajo pred poplavnim območjem. Takrat so najbolj ogroženi kraji Malečnik, Zrkovci in Dogoše. 
 
Srednji letni pretok reke Drave v Mariboru je 296 m3/s, najvišji znani pa 4.700 m3/s, leta 1851. Pretok 
2.500 m3/s se ocenjuje kot 100 letna visoka voda.  
 
Pri pretokih pod 450 m3/s teče po strugi le biološki minimum, struga pa prevzema tudi vse vode višje 
od 450 m3/s ob tem, da se pri visokih vodah delež pretoka, ki ga prevzema kanal znižuje.  
 
Pretoki reke Drave, ki dosegajo vrednosti do 800 m3/s, še ne  povzročajo poplav. S prvim poplavnim 
ogrožanjem se srečamo pri  skupnem pretoku  1400 m3/s reke Drave. Takrat so že ogrožane 
stanovanjske zgradbe pod Malečnikom v naselju Trčova. Izlivi vode izven struge se pojavljajo že ob 
pretoku 1400 m3/s. Vendar je do pretoka 1600 m3/s ogroženo le nekaj hiš. 
 
Med poplavno nevarnejše pritoke Drave spadajo: Blažovnica, Črmenica, Šturmov potok, Habidov 
potok, Brestrniški potok, Brestaniška graba Kamniški potok, Rošpoški potok, Pekrski potok, 
Radvanjski potok Razvanjski potok. 
 
Vsi našteti potoki so na posameznih odsekih regulirani. Zaradi neurejenih odtočnih razmer pa pri 
večjem nalivu ali dolgotrajnejšem deževju poplavljajo na posameznih delih. 
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Slika 3 : Prikaz območja pogostih poplav in območja katastrofalnih poplav z območjem razlivanja 

 

Vir: https://gisportal.gov.si 

 

Pretoki reke Drave pod jezom v Melju so glede na nevarnost poplav stopnjevani: 

I. stopnja ogroženosti nastopi pri skupnem pretoku  850 m3/s in  če pretok pod jezom Melje doseže 
500 m3/s, računajoč na dodaten pretok  350 m3/ v kanalu za HE Zlatoličje. 

II. stopnja ogroženosti nastopi pri pretoku 1150 m3/s 

III. stopnja ogroženosti nastopi pri pretoku  1450 m3/s. 

Kritična stopnja ogroženosti nastane, ko pretoki narastejo čez 1450 m3/s  ali kadar znašajo pretoki 
v koritu Drave pod jezom Melje 1100 m3/s pri čemer se  pričakuje dodatno povečanje pretokov.  

Rekonstrukcija korita stare struge reke Drave v letih 2004/05 v potezi na območju Malečnika in delno 

nizvodno do naselja Dogoš, izgradnja in utrditev  brežin s kamnito oblogo na levi in desni strani 

struge,  je bistveno spremenilo vodni režim v sami strugi in posledično vplivalo na presojo možne 

ogroženosti območij ob strugi reke Drave. Rekonstrukcija je del izvedenih pripravljalnih posegov 

zaradi izgradnje avtocestnega križa na območju Maribora.  

V letu 2006 je bil v rekonstrukciji desno brežinski odsek od Jezu Melje do mostu za Malečnik, ki  je 

zagotovil  večjo pretočnost, v konstrukciji brežine pa je izveden  tudi prelivni odsek, ki zagotavlja  

odvod nenadnih viškov vode. 

V obdobju od leta 2014 do 2015 sta bila na območju Dogoš izvedena protipoplavni nasip v dolžini 

2300 metrov in protipoplavni zid v dolžini 110 metrov, z namenom preprečiti prosto prelivanje visokih 

voda reke Drave po mejnem območju. Z izvedbo ukrepa je posledično  zagotovljena večja poplavna 

varnost zaselka.  

Z izvedenimi rekonstrukcijami in izboljšavami v režimu obratovanja je ocenjeno stanje možnih 

poplav, z vzrokom večdnevnih močnih padavin, močno zmanjšano a  določeno tveganje za okoliške 

prebivalce v območju Malečnika, Trčove, Dogoš in Zrkovcev še zmeraj ni izključeno. 

Dinamika odtoka Drave kaže v enem letu maksimum v juniju, minimum pa v mesecu februarju, kar 

je karakteristično za vode nivalnega tipa. V glavnem povzročajo velike vode Drave, močni 

spomladanski in poletni nalivi ob istočasnem močnem taljenju snega v alpskem območju. Na odseku 

https://gisportal.gov.si/
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Drave med Dravogradom in Ormožem je izgrajenih 8 elektrarn, od tega je 6 elektrarn stebrskega 

tipa in so locirane v strugi reke Drave in dve elektrarni kanalskega tipa.  

 

Obe kanalski elektrarni imata jezovno zgradbo z zapornicami (Melje, Markovci),  kjer so od jezovne 

zgradbe do strojnice zgrajeni umetni dovodni kanal, po katerem teče obratovalna voda nazaj v 

naravno strugo reke Drave. Preko dovodnih kanalov dovajajo na strojnico elektrarne do 500 m3/s, 

kar pomeni, da je za toliko manjši pretok vode med posameznim jezom in odvodnima kanaloma, ki 

mora v vsakem primeru zagotavljati biološki minimum t.j. 10-30 m3/s. 

 

V primeru nastopa visokih voda imajo pri DEM izdelan postopek za obveščanje in alarmiranje 

prebivalstva, katerega osnova sta “Obratovalni pravilnik DEM za visoke vode reke Drave“ in 

matematični model za zmanjševanje konic poplavnega vala, ki daje rezultate do pretokov okoli 2.500 

m3/s. Model predvideva, da se začne ukrepati ko doseže voda v profilu HE Lavamund 1.000 m3/s s 

tendenco naraščanja, ki pomeni za DEM, da po posebnem programu začnejo nižati zajezitve 

akumulacijskih jezer, da bi v tako pridobljene prostore sprejeli del poplavnega vala. 

 

Pretok do 1.400 m3/s ne povzroča nobenih poplav, pretoki nad 1.400 m3/s, predvsem nad 1.500 m3/s 

pa v strugi  Drave nizvodno od meljskega jezu že povzroča izlive vode in poplave manjših ali večjih 

površin. Vendar je glede pretokov potrebno upoštevati, da se med jezovoma Melje - Markovci 

zmanjša pretok za 400 m3/s, kolikor je odteče po kanalu SD1.  

 

Sklepamo lahko, da je verjetnost pojavljanja poplav pogojena z močnimi, dolgotrajnimi nalivi na 

širšem območju mesta in hribovitimi obronki, ki lahko povzročijo močan porast večjih pritokov. 

 

1.3.2 Hidravlična analiza pritokov reke Drave na območju Mestne občine Maribor 

PRITOKI S POHORJA (desni pritoki reke Drave) 

Lazniški potok 

Lazniški potok teče to ozki dolini, s 5% padcem nivelete struge v gorvodnem odseku in 2.6 % padcu 

v dolvodnem odseku. Struga je do stacionaže km 0+330 m regulirana v trapezno korito s strmimi 

betonskimi brežinami, gorvodni del je naravna struga z zatravljenimi brežinami. Na obravnavanem 

odseku je več prečnih objektov in sicer 6 prepustov ter 2 pragova. V razmeroma ozkem koridorju 

vzdolž potoka poteka cesta, poselitev je zaradi konfiguracije terena linijska. Poselitev se v 

dolvodnem odseku razširi. 

 
Slika 4: Lazniški potok v betonskem koritu na stacionaži km 0+240 (levo) in naravna struga na 
stacionaži km 0+600 (desno) 

 
Vir: Google Street View, pridobljeno 2021 
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Lazniški potok doseže pri obravnavanih povratnih dobah najvišje konice pretokov pri naslednjih 

trajanjih padavin: 

• Povratna doba 10 let:  1.5 h 

• Povratna doba 100 let: 1 h 

• Povratna doba 500 let: 0.75 h 

 

Rezultati hidravlične analize so pokazali, da Lazniški potok pri visokovodnih dogodkih s povratno 

dobo 10 in 100 let  poplavlja v manjšem obsegu in ogroža 4 objekte (hš. 20 - 26) ter komunalno 

infrastrukturo. Pri visokovodnih dogodkih s povratno dobo 500 let pride do manjših razlivanj na 2 

odsekih, kjer poplavne vode dosežejo oziroma ogrožajo 7 stavb ter komunalno infrastrukturo. 

Potok Blažovnica 

Obravnavan je 4 km odsek Blažovnice gorvodno od železniške proge Maribor –Ruše. Gorvodni del 

obravnavanega odseka je relativno strm s padcem med 4 in 8 % in poteka po razmeroma ozki dolini 

z redko razpršeno poselitvijo .Struga v gorvodnem delu ni regulirana, brežine so zatravljene. 

Dolvodni del je položnejši z 2 % padcem in poteka skozi gosteje pozidano območje (Limbuš) v 

reguliranem koritu z betonskimi brežinami. V hidravlično analizo so vključeni tudi prečni objekti na 

obravnavanem odseku in sicer 15 prepustov, 4 brvi ter 5 pragov. 

 

Slika 5: Blažovnica v gorvodnem delu na stacionaži km 2+850 (levo) in v dolvodnem odseku na        
              stacionaži km 0+650 (desno), 

  

Vir: Google Street View, pridobljeno 2021 

 

Q10 

Blažovnica pri visokovodnem dogodku Q10 doseže najvišjo konico pri 3 urnem trajanju padavin. 

Visoke vode prelijejo bregove v manjšem obsegu na 4 odsekih. Visoke vode ogrožajo stanovanjski 

objekt (objekt Hrastje 87) na stacionaži km 3+780 m zaradi pod dimenzioniranega prepusta na tej 

stacionaži. V ostalih primerih so poplavljena kmetijska zemljišča in gozdovi. 

 

Q100 

Pri visokovodnem dogodku s 100 letno povratno dobo je dosežena najvišja konica pri 1.5 urnem 

trajanju padavin. V gosteje poseljenem območju, dolvodno od stacionaže km 0+750, visoke vode 

Blažovnice poplavijo ulice in ogrožajo stanovanjske in druge objekte. Poplavljena je regionalna cesta 

R2/1431 (Maribor-Ruše), ogroženo je naselje vrstnih hiš v Šolski in Robičevi ulici. 

Visoke vode prestopijo bregove tudi v gorvodnem delu obravnavanega odseka, kjer te poplavljajo 

ceste, travnikein kmetijska zemljišča. Poplavljeni so razmeroma ozki pasovi ob vodotoku, ogroženi 

so tudi posamezni objekti. 
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Q500 

Najvišja konica pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 500 let je dosežena pri 1.5 urnem 

trajanju padavin. Obseg poplav se v primerjavi s obsegom pri poplavah ranga Q100 poveča, 

poplavljen je podvoz pri pokopališču pod železniško progo Maribor-Ruše. 

 

Slika 6: Poplavni območji ob Blažovnici ob nastopu Q100 

  

Vir: arhiv VGB, november 2012 

 

Povratna doba 10 let (Q10) potok ogroža objekt na naslovu Hrastje 87. Ob nastopu stoletnih voda 

(Q100), Blažovnica ogroža 5 objektov na naslovih Ob Blažovnici 11,12,13,13A 15 ter cesto R2/1431 

s komunalni infrastrukturo. Povratna doba (Q500) Blažovnica ogroža 15 objektov na naslovu Ob 

Blažovnici 25,30,32,35,17,16,14, ter Šolska ulica 1,2. Ogrožena je cesta R2/1431 s komunalno 

infrastrukturo ter podvoz pod železniško progo. 

 

Pekrski potok 

Pekrski potok izvira pod Hočkim Pohorjem. Od prispevnega območja Blažovnice ga loči Meniški 

greben. V povirnem delu ima razvejano hidrološko mrežo in teče po strmih ozkih grabah. Naklon 

terena se dolvodno polagoma izravna. V spodnjem delu poteka Pekrski potok izmenično po 

naseljenem območju in območju kmetijskih zemljišč od sotočja z Radvanjskim. Obravnavan odsek 

poteka po gosto poseljenem območju Spodnje Radvanje in Nove vasi. Potok teče v naravni strugi z 

zatravljenimi in ponekod zaraščenimi brežinami. Povprečni naklon nivelete struge obravnavanega 

odseka znaša 0.2 %. V obravnavan odsek je zajetih 9 prepustov, 2 brvi, 5 pragov ter 1 stopnja. 
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Slika 7: Pekrski potok in prepust pod ul. Pohorskega odreda na stacionaži km 1+520 (levo) in Pekrski 
potok na stacionaži km 2+000 (desno) 

 
Vir: arhiv VGB, november 2012 

 

Na obravnavanem odseku Pekrskega potoka se pri Q10, z vidika poplavne nevarnosti, kot 

problematična kažeta dva mostova, ki hidravlično nista ustrezno prepustna in posledično, ob 

visokovodnih dogodkih, povzročata zajezitev gorvodno. Gre za most na Radvanjski cesti in most na 

Ljubljanski ulici.  

 

Q10 

Na obravnavanem odseku Pekrskega potoka se pri Q10, z vidika poplavne nevarnosti, kot 

problematična kažeta dva mostova, ki hidravlično nista ustrezno prepustna in posledično, ob 

visokovodnih dogodkih, povzročata zajezitev gorvodno. Gre za most na Radvanjski cesti in most na 

Ljubljanski ulici. Poplavljena so tako nepozidana kot pozidana stavbna zemljišča. 

 

Q100 

Pri Q100 se obseg poplav, v primerjavi s Q10 poveča. Kot pri Q10, sta tudi pri Q100 problematična 

mostova na Radvanjski cesti in Ljubljanski ulici. Poplavne vode na desnem bregu dosežejo območje 

med Borštnikovo ulico in ulico Dušana Mravljaka ter ulico Roberta Kukovca. Gorvodno od mostu na 

Radvanjski cesti poplave na levem bregu dosežejo Letonjevo ulico, v okolici mostu na Ljubljanski 

ulici poplave dosežejo Crnekovo ulico ter prelijejo Ljubljansko ulico, kjer se razlijejo po kmetijskem 

zemljišču. Odtok visokih vod s 100 letno povratno dobo zajezuje tudi most na Kardeljevi cesti ter 

most na ulici Pohorskega odreda. Dobršen del poplavnih vod na območju gorvodno od mostu na 

Kardeljevi cesti, priteče po terenu na to območje iz gorvodnega dela. Gorvodno od mostu na ulici 

Pohorskega odreda je poplavljen del nepozidanega stavbnega zemljišča na desnem bregu 

Pekrskega potoka. 

 

Q500 

Obseg poplav se pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 500 let, v primerjavi z dogodkom s 

T=100 let, ne poveča drastično. Dodatno je poplavljeno območje gorvodno od obvoznice, pri čemer 

je poplavljen del kmetijskega zemljišča na desnem bregu in stavbno zemljišče na levem bregu, kjer 

so situirani vrtički. 
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Slika 8: Prikaz poplavljenih objektov ob Pekrskem potoku 

 

              Vir: GIS  MOM 

 

Slika 9:  Poplavno območje Pekrskega potoka pri Q100 

 
Vir: VGB Mb -  hidravlična presoja 
 
Povratna doba 10 let (Q10) potok ne ogroža. Ob nastopu stoletnih voda (Q100), potok ogroža 4 

objekte na naslovih ulica Roberta Kukovca 45B, Streliška 95a, Borštnikova 87-99. Povratna doba 

(Q500) potok ogroža 5 objektov zraven omenjenih še Ulica Saše Deva 21 ter pripadajočo 

infrastrukturo v večjem obsegu.  
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Razvanjski potok 

Analiziran je 2.8 km odsek Razvanjskega potoka od sotočja z Radvanjskim potokom. Zgornji del 

obravnavanega odseka Razvanjskega potoka (gorvodno od stacionaže km1+ 700) teče v ozki grapi 

s povprečnim padcem nivelete struge 8 %. Na tem odseku je več pragov za stabilizacijo dna in 

izravnavo strmega naklona. Dolvodno od stacionaže km 1+ 700 naklon struge postopoma pada in 

na ravninskem delu doseže 0.9%. V srednjem delu, med stacionažama km 1 + 70 in km 1 + 350 je 

struga regulirana v betonsko korito (kamen v betonu). V ravninskem delu poteka struga 

Razvanjskega potoka v izgonu, kar je deloma posledica naravnih procesov (odnašanja materiala iz 

zgornjega, strmejšega dela, ki se je nato, zaradi zmanjšanja hitrosti, odložil na ravninskem delu) in 

deloma posledica antropogenih dejavnikov. Na tem odseku je več prečnih objektov, ki vplivajo na 

pretočne razmere v strugi (1 most, 12 prepustov in 14 pragov). 

 

 

Slika 10: Prikaz poplavnega območja  ob Razvanjskem potoku pri visokovodnem dogodku s  

povratno dobo 100 let. 

 
Vir: VGB Mb -  hidravlična presoja 
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Slika 11: Razvanjski potok v zgornjem delu stacionaži km 1 + 700 (levo) in v srednjem kanaliziranem 

delu na stacionaži km 1  

 
 

     Vir: arhiv VGB, april 2016 
 
 
 
Q10 

Pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 10 let, doseže Razvanjski potok najvišjo konico pri 3 
urnem trajanju padavin. S hidravlično analizo smo ugotovili, da pride do razlivanja manjšega obsega 
v okolici prepusta na stacionaži km 2 + 145 v grabi v zgornjem delu obravnavanega odseka. Do 
razlivanja večjega obsega pride v ravninskem delu, kjer poplavne vode prelijejo levi in desni breg v 
okolici stacionaže km 0 + 850. Poplavne vode ogrožajo nekaj stavb nato pa se razlijejo po kmetijskih 
površinah. Visoke vode prelijejo desni breg še v okolici stacionaže km 0 + 200 in poplavijo kmetijske 
površine. 
 
 
Q100 

Najvišja konica Razvanjskega potoka pri visokovodnem dogodku z 1 % verjetnostjo nastopa, je 

dosežena pri 1.5 urnem trajanju padavin. Poplavljen je odsek ceste ob vodotoku med stacionažama 

km 1 + 225 in km 1 + 400, poplavne vode dosežejo stanovanjsko stavbo na naslovu Ul. Janka 

Sernca  4, na levem bregu potoka. Do razlivanj večjega obsega pride v ravninskem delu dolvodno 

od stacionaže km 1 + 000. Tu je ogroženih več stavb v ulicah Spodnjevaška pot in Ob Jezgonu, 

poplavljene so večje površine kmetijskih zemljišč. 

 

 

Q500 

Najvišja konica pretoka Razvanjskega potoka pri visokovodnem dogodku ranga Q500 je dosežena 

pri 1.5 urnem trajanju padavin. V primerjavi s Q100  se v zgornjem delu obravnavanega odseka 

poplava v grapi nekoliko razširi, do novega razlivanja pride v okolici prepusta na stacionaži km 1 + 

700. V srednjem in spodnjem delu obravnavanega odseka se poplavno območje razširi, visoke vode 

se začnejo obširneje razlivati dolvodno od stacionaže km 1 + 150.  

 

 
Radvanjski potok s pritoki 
 
V predmetnem poglavju so obdelani Radvanjski potok s pritoki in sicer Mrzli potok, desni pritok 

Radvanjskega potoka in potok iz Poštele (Razvanjski potok II). 
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Radvanjski potok izvira na pobočju Pohorja na nadmorski višini 530 m. Pri spodnji postaji Mariborske 

vzpenjače teče mimo parkirišča, prečka Pohorsko cesto in nadaljuje pot mimo hotela Habakuk po 

travnatih in kmetijskih zemljiščih do naselja Spodnje Radvanje. Tik pred vstopom v naselje se v njega 

z desne strani izliva Mrzli potok. Pot nadaljuje po kineti skozi naselje, po nadaljevanju iz strnjenega 

naselja teče med vrtovi in kmetijskimi zemljišči mimo opekarne do ceste Maribor –Razvanje. Na tej 

poti prečka številne lokalne ceste in poti.  V km 4+620 iz desne v njega priteče jarek iz vrtnarije (veja 

Mrzlega potoka –razbremenilnik). Naslednji pritok se v njega zlije z desne v km 3+670. V km 3+140 

z leve priteče Pekrski potok, tik pred cesto Maribor –Razvanje pa se iz desne vanj izteka Radvanjski 

potok II. Nato teče mimo Betnavskega gradu po kmetijskih površinah do ledvičke, kjer ponikajo nizki 

pretoki, visoke vode pa tečejo vzporedno s hitro cesto cca 500 m in se izlije v Novi Hočki potok. 

 

Radvanjski potok je bil reguliran na petletno protipoplavno varnost, kar je ustrezalo tedanjim 

razmeram, saj je tekel večinoma po kmetijskih zemljiščih. Danes pa so razmere povsem drugačne. 

Potok teče skozi strnjeno naselje Spodnje Radvanje, in po zemljiščih, ki so bila nekdaj kmetijska, so 

danes mestni rob-levi breg, tako da izbrana poplavna varnost ni več zadovoljiva. Prav tako pa so 

tudi današnje Q5 višje od tedaj upoštevanih, tako da je sedanja varnost pred poplavami še nižja od 

petletne, kar še dodatno stopnjuje zaraščenost in zamuljenost struge potoka. 

 

 

Slika 12: Vsakoletne poplave Radvanjskega potoka dolvodno od sotočja s Pekrskim potokom in na 

območju sotočja s potokom  iz Poštele (levo) in poplave v desni inundaciji pri Betnavskem gradu 

 
      Vir: arhiv VGB, november 2012 

 

 

Mrzli potok – pritok Razvanjskega potoka 

Mrzli potok je desni pritok Radvanjskega potoka, ki ga domačini imenujejo Mrzli studenec in ima 

povirje na severnem pobočju Pohorja, nad naseljem Radvanje. V Radvanjski potok se izliva tik nad 

naseljem. Osnovna struga teče v izgonu njena prevodnost pa je majhna –enoletne vode. Visoke 

vode prelivajo osnovno strugo in tečejo po cesti k mlinu, v smeri naselja Radvanje. Danes teče potok 

po nekdanjem kolovozu v globoko erodirani strugi, nadalje pa po majhnem koritu med vrtovi in 

hišami. 
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Slika 13: Neurejeno korito struge Mrzlega potoka na odseku, ko se usmeri potok proti Radvanjskemu 

potoku in poteka med vrtovi in hišam 

 

                     Vir: arhiv VGB, november 2012) 

 

 

Desni pritok Radvanjskega potoka 

Desni pritok Radvanjskega potoka se vanj izliva v profilu Kardeljeve ceste oz. na stacionaži km 

3+670. Izvira na Pohorju v bližini Mrzlega potoka, le da se struga usmeri bolj proti vzhodu. Na svoji 

poti zbira hudourniške vode še nekaterih manjših pritokov ter priteče v dolino na začetku Sp. 

Radvanja. 

 

Potok iz Poštele (Razvanjski potok II) 

Potok iz Poštele se izliva v Radvanjski potok, gorvodno teče kot obcestni jarek do vrtnarije Hristov. 

V območju vrtnarije je kanaliziran v cev  fi 120cm do revizijskega jaška v km 0+900. Od tu naprej 

potekapo cevi fi 100cm do razcepa pri križišču Razvanjske ceste in Vinogradniške poti: Tu se del 

vod razbremenjuje v Transomov ribnik po cevi fi 80cm cca 2.50 m3/s. Gorvodno proti naselju je 

potok  kanaliziran v prepust fi 80cm, od km 2+490 pa teče po tlakovani kineti do prodne pregrade v 

km  2+118. 
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Analiza rezultatov 

Hidravlični izračun je bil izdelan na podlagi hidravličnega modela obstoječega stanja, ki je bil izdelan 

v okviru projekta »Hidrološko hidravlična presoja, karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne 

nevarnosti na območju vznožja Pohorja med hotelom Habakuk in priključkom na vpadnico v Bohovi« 

(št. proj. 3409/12, VGB Maribor). 

Hidravlična analiza je pokazala, da v povirnem delu poplavlja Mrzli potok zaradi premajhnega 

prepusta na lokalni cesti, ki vodi do začasnega parkirišča na desnem bregu potoka. Dolvodno struga 

Mrzlega potoka prečka še enkrat lokalno makadamsko pot in preide iz globoke struge v zelo plitvo 

in majhno korito. Struga poteka prečno preko travnikov in vrtov, preko nje pa s prepusti speljane 

številne dovozne poti. Struga je na tem odseku premajhna in poplavlja praktično vzdolž celotnega 

odseka do Radvanjskega potoka. Teren visi proti naselju Radvanje, zato se poplavne vode razlivajo 

v glavnem na desni breg in odtekajo v smeri padajočega terena, dokler jih dolvodno ne pobere struga 

Radvanjskega potoka. Pri tem so poplavljeni številni objekti, v glavnem stanovanjske hiše. 

Radvanjski potok poplavlja predvsem skozi naselje Radvanje, kjer struga poteka v utesnjenem koritu 

med obstoječo pozidavo. Preko nje so zgrajeni številni manjši mostovi, ki povzročajo še dodatno 

zajezitev. Pri mostu, ki prečka Radvanjski potok pri Radvanjskem dvorcu in vse do obstoječega 

krožišča, se visoke vode razlivajo na levi breg in odtekajo po cesti tudi čez Lackovo cesto na polje 

med že zgrajeno zahodno obvoznico in obstoječim naseljem Zg. Radvanje. Te visoke vode se ne 

morejo več vrniti nazaj v strugo, temveč odtekajo v smeri Pekrskega potoka oz. poniknejo na polju. 

Na ta račun se zmanjša tudi skupni pretok po Radvanjskem potoku dolvodno. 

 

Slika 14: Prikaz poplav Q100 obstoječega stanja Radvanjskega in Mrzlega potoka (odsek od                   
Habakuka do Kurirske poti) 

 

                 Vir: VGB MB – Hidravlična presoja 

 

Na odseku od makadamske ceste, ki poteka mimo deponije ob Lackovi cesti, do Poti na okope 

povzroča zajezitev prepust pod makadamsko cesto mimo deponije, kjer se vode razlijejo predvsem 

na levi breg in odtekajo proti Lackovi cesti. Poplava sega vse do bencinske črpalke ob Lackovi cesti, 
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mestoma pa sega poplava tudi na cesto. Dolvodno Radvanjski potok poplavlja neposredno od 

trgovskega centra Tuš, kjer se med potokom in cesto nahaja manjša depresija terena, v kateri se 

voda akumulira. 

Poplave na desnem bregu so posledica predvsem neprevodnosti desnega pritoka Radvanjskega 

potoka, ki se v Radvanjski potok izliva neposredno nad mostom ceste na Okope. Visoke vode 

desnega pritoka se razlivajo v glavnem na levi breg in odtekajo v smeri padajočega terena in se 

stekajo v Radvanjski potok. 

 

Slika 15: Prikaz poplav Q100 obstoječega stanja Radvanjskega in Desnega pritoka  
               (odsek od krožišča Borova vas do vtoka Pekrskega potoka) 

 

Vir: VGB MB – Hidravlična presoja 

 

Dolvodno se v Radvanjski potok najprej izliva Pekrski potok, 250m dolvodno neposredno nad 

mostom Razvanjske ceste pa se z desne strani izliva še potok iz Poštele (Razvanjski potok 2). 

Poplavljeno je obsežno polje, ki ga na severu omejuje Streliška cesta, na vzhodu Razvanjska cesta, 

na jugu pa se dviguje pobočje Pohorja. Dolvodno od mostu na Razvanjski cesti je struga plitva in 

neregulirana. Visoke vode se razlivajo na levi breg le neposredno pod mostom, na desni breg pa na 

pravokotnem okljuku. Poplava odteka po njivah v smeri Papeške ceste in jo tudi prelije. Dolvodno 

se združi s poplavo visokih vod Razvanjskega potoka, ki pa so v predmetnem elaboratu 

obravnavane ločeno. 
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Slika 16: Prikaz poplav Q100 obstoječega stanja Radvanjskega potoka (odsek od vtoka          
Pekrskega potoka do vtoka Razvanjskega potoka) 

 

          Vir: VGB Mb - Hidravlična presoja 

 

 

 

PRITOKI S KOZJAKA (levi pritoki reke Drave) 

 

Brestrniški potok 

Brestrniški potok teče v razmeroma ozki dolini. Zaradi konfiguracije terena je poselitev koncentrirana 

v razmeroma ozkem koridorju ob vodotoku. Ob potoku poteka tudi cesta, ki je ob visokovodnih 

dogodkih podvržena poškodbam kot posledica erozije vode. V predmetnem elaboratu so analizirani 

trije odseki Brestrniškega potoka. Potok teče v naravni strugi, s kamnitimi in mestoma zaraščenimi 

brežinami. Padec nivelete struge je v gorvodnih odsekih večji in se dolvodno polagoma manjša. 

Prvi odsek predstavlja 1.5 km odsek Brestrniškega potoka z začetkom obravnave 250 m gorvodno 

od sotočja z Dravo. Naklon nivelete struge je 1.3% v gorvodnem delu in se v dolvodnem delu 

zmanjša na 0.9%. Na odseku je več prečnih objektov, in sicer 6 prepustov ter 4 pragovi. 
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Slika 17: Struga prvega obravnavanega odseka Brestrniškega potoka na stacionaži km 0 + 760  
(levo) in na stacionaži km 1 + 020 (desno)  

  

Vir: arhiv VGB Mb, november 2016 

 

Začetek obravnave drugega odseka je ca 100 m gorvodno od izliva Franceve grabe v Brestrniški 

potok. Obravnavan je 3.05 km odsek z naklonom nivelete dna med 2.4%in 4%.Na odseku je več 

prečnih objektov, in sicer 14 prepustov, 4 brvi ter 1 prag. 

Tretji odsek je najbolj gorvodni obravnavan odsek Brestrniškega potoka. Gre za 490 m dolg odsek 

v okolici domačije Šiker v Zgornjem Slemenu. Na odseku je 1 prepust. 

 

Q10 

Obravnavani odseki Brestrniškega potoka dosežejo, pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 10 

let, najvišjo konico visokovodnega vala pri 3 urnem trajanju padavin. 

Prvi odsek 

Pri hidravličnem izračunu prvega odseka Brestrniškega potoka kot spodnji robni pogoj nismo 

uporabili gladine Drave temveč Q/h krivuljo. Tako smo se odločili na podlagi rezultatov hidravličnega 

modela, ki so pokazali, da je za obravnavan odsek, z vidika poplavne varnosti bolj neugoden 

scenarij, v katerem uporabimo kot spodnji robni pogoj Q/h krivuljo. Gladina Drave je namreč nižja 

od gladine, ki jo ob največjem pretoku določa Q/h krivulja dolvodnega prečnega profila 

obravnavanega odseka. 

Obravnavan odsek poplavlja na daljšem delu, gorvodno od stacionaže km 0 +700 do konca 

obravnavanega območja. Poplavljen je pas ob vodotoku, pri čemer je poleg kmetijskih površin 

poplavljena cesta in ogrožene stavbe na naslovih Srednje19, ulica Na Gaj 108, 110 in 120. V 

manjšem obsegu je poplavljen še levi breg. 

Drugi odsek 

Poplavljenih je več odsekov ob potoku. Z vidika varnosti stavb je najbolj problematično območje 

sotočja s Perkovo grabo, kjer so ogrožene stavbe na levem bregu Brestrniškega potoka. 

Tretji odsek 

Rezultati modela kažejo, da pride na obravnavanem odseku do razlivanj visokih vod predvsem na 

desnem bregu struge. Poplavne vode ogrožajo stavbe pri domačiji Šiker.  
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Q100 

Obravnavani odseki Brestrniškega potoka dosežejo, pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 

100 let, najvišjo konico visokovodnega vala pri 2 urnem trajanju padavin. 

Prvi odsek 

Iz istih razlogov kot pri hidravličnem izračunu visokovodnega dogodka s povratno dobo 10 let, smo 

tudi pri analizi visokovodnega dogodka s povratno dobo 100 let, kot spodnji robni pogoj uporabili Q/h 

krivuljo.  

Obravnavan odsek, v primerjavi s poplavami ranga Q10, poplavlja na istih odsekih, s tem, da se 

obseg poplav razširi s čimer so ogrožene še stavbe na naslovu Jelovec, ulica Ob potoku 30 in 32. 

Drugi odsek 

Obseg poplav se razširi vzdolž dobršnega dela obravnavanega odseka pri čemer je ogroženih nekaj 

stavb ob potoku, večina jih je na poplavno varni koti. Poplavljenih je tudi več odsekov vzporedne 

ceste.  

Tretji odsek 

Obseg poplav se v primerjavi z obsegom poplav ranga Q10 nekoliko poveča kar še dodatno ogroža 

stavbe na domačiji Šiker. 

 

Slika 18: Poplavna območja ob Brestrniškem potoku 

 

 Vir: VGB Mb - Hidravlična presoja 

 

Q500 

Obravnavani odseki Brestrniškega potoka dosežejo, pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 

500 let, najvišjo konico visokovodnega vala pri 1.5 urnem trajanju padavin. 

Prvi odsek 

Iz istih razlogov kot pri hidravličnem izračunu visokovodnega dogodka s povratno dobo 10 in 100 let, 

smo tudi pri analizi visokovodnega dogodka s povratno dobo 500 let, kot spodnji robni pogoj uporabili  

Q/h krivuljo. V primerjavi z visokovodnim dogodkom s povratno 100 let, se obseg poplav pri Q500, 

kljub večjemu pretoku, le malo poveča. Razlog majhnega povečanja obsega je konfiguracija terena, 

ki ne dovoljuje razlivanja poplavnih vod na večje površine. 
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Drugi odsek 

V primerjavi s poplavami ranga Q100, zaradi konfiguracije terena, te ne pridobijo veliko na obsegu. 

Tretji odsek 

Poplave ranga Q500 ogrožajo stavbe na domačiji Šiker. 

 

Perkova graba 

Perkova graba je levi pritok Brestrniškega potoka in teče v ozki, redko poseljeni grapi. Analizirali 

smo 3 odseke Perkove grabe ter preučili poplavno ogroženost objektov ob potoku. 

Prvi obravnavan odsek je 700 m dolg odsek gorvodno od izliva v Brestrniški potok s povprečnim 

padcem nivelete 2.2%, v analizo je vključen tudi en prepust. Prvi odsek poleg cestne infrastrukture 

potencialno ogroža dva stanovanjska objekta. Drugi odsek obravnava območje dveh stanovanjskih 

objektov na naslovu Šober 21 in 21av dolini pod Tojzlovim vrhom. Analiziran je krajši odsek dolžine 

360 ms povprečnim naklonom nivelete 4.2%, na katerem so 3 prepusti in 1 prag. Tretji odsek 

Perkove grabe analizira poplavno nevarnost v okolici stavbe na naslovu Šober 4a. V analizo je 

vključen 300 m odsek s povprečnim naklonom struge 1.8% ter en prepust. 

 

Q10 

Prvi odsek 

Za prvi odsek Perkove grabe je, z vidika konice pretokov, najbolj neugodno 3 urno trajanje padavin. 

Prvi odsek Perkove grabe prevaja visoke vode ranga Q10. Poplavljeno je območje pri sotočju z 

Brestrniškim potokom, kar pa ni posledica visokih vod Perkove grabe. 

Drugi in tretji odsek 

Najvišja konica visokovodnega vala obravnavanih odsekov je dosežena pri 2 urnem trajanju padavin. 

Do manjšega razlivanja pride v gorvodnem delu drugega odseka, kjer poplavne vode neposredno 

ne ogrožajo bližnjih stavb. Tretji odsek Perkove grabe ne poplavlja. 

 

Q100 

Prvi odsek 

Za prvi odsek Perkove grabe je, z vidika konice pretokov, najbolj neugodno 1.5 urno trajanje padavin. 

Obravnavan odsek Perkove grabe ne prevaja visoke vode ranga Q100. Poplavne vode prelijejo 

bregove na območju prepusta na stacionaži km 0 + 399in gorvodno od  sotočja z Brestrniškim 

potokom, kjer poplavijo neposeljena zemljišča. Poplavljeno je območje pri sotočju z Brestrniškim 

potokom, kar ni posledica visokih vod Perkove grabe. 

Drugi in tretji odsek 

Najvišja konica visokovodnega vala obravnavanih odsekov je dosežena pri 1.5 urnem trajanju 

padavin. Poplavljena so nezazidana zemljišča na desnem bregu drugega odseka Perkove grabe.  

Na dveh lokacijah visoke vode preplavijo tudi levi breg, kjer ogrožajo objekte na naslovu Šober 21a. 

Poplavne vode ne dosežejo stavbe na naslovu 21b.Tretji odsek Perkove grabe poplavi majhno 

območje na desnem bregu pri čemer ne doseže višine ceste in ne ogroža stavb. 
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Q500 

Prvi odsek 

Najvišja konica pretoka je dosežena pri 1.5 urnem trajanju padavin. V primerjavi z visokovodnim 

dogodkom s povratno dobo 100 let, se visoke vode razlivajo na več mestih in poplavljajo večje 

območje, pri čemer je ogrožena stanovanjska stavba na gorvodnem delu (Šober 49a). 

Drugi in tretji odsek 

Najvišja konica visokovodnega vala obravnavanih odsekov je dosežena pri 1 urnem trajanju padavin. 

Poplavno območje drugega odseka se, v primerjavi s poplavami ranga Q100,bistveno ne poveča. 

Gladina poplavne vode je nižja od kot terena na območju Šober 21b, stavbe na naslovu Šober 21a 

so ogrožene. Tretji odsek Perkove grabe poplavlja v dolvodnem delu, kjer ne poplavi ceste in ne 

ogroža stavb. 

 

Ranerjeva graba 

Ranerjeva graba priteče izpod hribov nad Bresternico in ima v povirnem delu zelo razvejano 

hidrološko mrežo. V 1135 m odseku gorvodno od Koroškega mostu s povprečnim padcem nivelete 

dna struge 3.6%.Potok teče po ozki dolini z redko poselitvijo, ki pa se v dolvodnem odseku zgosti. 

Dolvodni del poteka v strugi s strmimi betonskimi brežinami, gorvodno pa je struga naravna z 

zatravljenimi in ponekod zaraščenimi brežinami. Dno je po celotnem obravnavanem odseku 

kamnito. 

Obravnavan odsek Ranerjeve grabe doseže pri obravnavanih povratnih dobah najvišje konice 

pretokov pri naslednjih trajanjih padavin: 

• Povratna doba 10let:   2 h 

• Povratna doba 100let: 1.5 h 

• Povratna doba 500let: 1 h 

 

Q10 

Pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 10 let Ranerjeva graba poplavi 80 m odsek ceste 

gorvodno od stacionaže km 0 + 900. Višina vode pri maksimalnem pretoku Q10, ki jo določa Q/h 

krivulja v skrajno dolvodnem profilu, višja od gladine Drave Q10. 

 

Q100 

Pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let se obseg poplav najbolj vidno poveča v 

gorvodnem odseku, kjer je poplavljena 200 m odsek ceste gorvodno od stacionaže km 0 + 

815.Nekoliko se poveča tudi obseg poplav na odseku med stacionažama km 0 + 160 in km 0 + 300. 

Do manjšega razlivanja pride tudi v izlivnem odseku v okolici Koroškega mostu. Kot spodnji robni 

pogoj je bila uporabljena gladina Drave Q100, pridobljena iz študije »Zajezne gladine posameznih 

hidroelektrarn na Dravi« (VGB Maribor, d.o.o., št. projekta: 2692/04). 

 

Q500 

V primerjavi z obsegom poplav pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let, se obseg poplav 

pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 500 let opazno poveča. Poplavljen je odsek gorvodno 

od stacionaže km 0 + 600 m pa vse do zadnjega obravnavanega profila. Poplava je na tem območju 
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omejena na levi breg. Poplavljena je cesta ter ogroženi nekateri objekti ob potoku. Obseg poplav se 

razširi tudi v spodnjem, gosteje poseljenem območju, kjer je poplavljena cesta in so ogrožene stavbe 

ob potoku. Poplavljeno je tudi območje pred izlivom v Dravo, ki sega 50 m gorvodno od začetka 

obravnave in je ogroženo gospodarsko poslopje. Kot spodnji robni pogoj je bila uporabljena gladina 

Drave Q100, pridobljena iz študije »Zajezne gladine posameznih hidroelektrarn na Dravi« (VGB 

Maribor, d.o.o., št. projekta: 2692/04). 

 

Kamniška graba 

Kamniška graba izvira izpod hriba Sv. Urban in se izliva v Dravo pod HE Mariborski otok.Poteka v 

ozki dolini. V koridorju potoka se nahaja cesta in območje poselitve, kar predstavlja velik potencial 

za povzročitev škode ob visokovodnih dogodkih. V predmetnem elaboratu obravnavamo dva odseka 

Kamniške grabe. 

Prvi odsek predstavlja 2850 m potoka gorvodno od okolice izlivnega območja v Dravo. Obravnavano 

območje je, vsaj ob potoku, gosto naseljeno. Graba ima na obravnavanem odseku povprečni padec 

1.8%. Med stacionažama km 0 + 400 in km 1 + 50 poteka graba v umetni strugi s strmimi betonskimi 

brežinami (ponekod kamen v betonu) in kamnitim dnom. Vmes so krajši deli z zatravljenimi 

brežinami. Ta odsek je tudi najbolj gosto zazidan. Na ostalih delih je struga naravna z zatravljenimi 

in ponekod zaraščenimi brežinami s kamnitim dnom. Odsekoma se še pojavljajo betonske brežine 

kot del podpornih zidov ob cestah in stavbah. Poselitev se gorvodno ob grabi redči vendar je največji 

del situiran ob potoku. Na obravnavanem odseku je več prečnih objektov in sicer 2 mosta, 22 

prepustov, 4 brvi in dva pragova. 

 

Slika 19: Struga Kamniške grabe na stacionaži km 0 + 890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Google Street View, pridobljeno 2020 

 

Drugi odsek predstavlja 360 m Kamniške grabe pri Dvorščaku v bližini Hude luknje. Povprečni padec 

nivelete struge na obravnavanem odseku je 3.7%. Območje je redko poseljeno, ob grabi poteka 

cesta. 

Izvedli smo hidravlični izračun za visokovodne dogodke z 10, 100 in 500 letno povratno dobo. 
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Q10 

Oba obravnavana odseka Kamniške grabe dosežeta, pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 

10 let, najvišjo konico pretoka pri 3 urnem trajanju padavin. Prvi odsek poplavlja na več lokacijah v 

ozkem pasu ob potoku. Zaradi načina izrabe prostora so poplavljeni odseki cest ter ogroženi nekateri 

objekti. Poplavlja tudi drugi obravnavan odsek, kjer se v dolvodnem delu visoke vode prelivajo čez 

desni breg in poplavljajo vzporedno cesto. 

 

Q100 

Gorvodni in dolvodni del prvega odseka doseže najvišje konice pri različnih trajanjih padavin. 

Gorvodni del doseže, tako kot drugi odsek, najvišjo konico pretoka pri 1.5 urnem trajanju padavin. 

Dolvodni del prvega odseka pa, zaradi potovanja vala in številnih manjših pritokov vzdolž potoka, 

doseže najvišjo konico pretoka pri 3urnem trajanju padavin. Prvi obravnavan odsek poplavlja skoraj 

po celotni dolžini v ozkem pasu v koridorju potoka. Pri tem so poplavljeni daljši odseki vzporedne 

ceste in ogroženih več stanovanjskih objektov. Na drugem obravnavanem odseku je dodatno 

poplavljen še levi breg nad prepustom. 

 

Slika 20: Prikaz poplavne razsežnosti pri Q100

 

Vir: VGB Mb – Hidravlična presoja 

 

Q500 

Najvišje konice pretokov so pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 500 let dosežene po istem 

ključu kot pri visokovodnem dogodku s 100 letno povratno dobo. Drugi odsek in gorvodni del prvega 

obravnavanega odseka dosežeta najvišjo konico pretoka pri 1 urnem trajanju padavin, dolvodni del 

prvega odseka pa pri 2 urnem trajanju padavin. Obseg poplav se pri poplavah ranga Q500, v 

primerjavi s poplavami ranga Q100, bistveno ne poveča. Povečanje obsega je opazno v spodnjem, 

razširjenem in gosteje poseljenem delu doline. 
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Morski jarek 

Morski jarek v povirnem delu teče v ozki dolini s strmim padcem nivelete struge. Vanj se stekajo 

manjši pritoki, kateri odvajajo vode iz okoliških hribov. Pri Strnad se dolina nekoliko razširi, padec 

nivelete struge se zmanjša in poselitev se zgosti. Morski jarek se nato izliva v Pesnico. 

V predmetnem elaboratu sta analizirana dva odseka Morskega jarka in odsek pritoka Morskega 

jarka. Prvi odsek Morskega jarka je dolg 785 m in poteka po položnejšem terenu mimo Strnada, 

prisotna je razpršena poselitev. Povprečni naklon nivelete struge prvega odseka Morskega jarka je 

1.4 %, urejeni so trije prepusti. 

10 m dolvodno od začetka obravnave prvega odseka Morskega jarka je sotočje z desnim pritokom, 

ki je tudi del obravnave predmetnega elaborata. Obravnavan je 360 m odsek desnega pritoka, z 

začetkom obravnave 250 m nad omenjenim sotočjem. Povprečni naklon nivelete struge je 1.5%, na 

odseku je 5 prepustov. 

Drugi analiziran odsek Morskega jarka se nahaja višje, v povirnem delu potoka. Teče v ozki, zelo 

redko poseljeni dolini. Gre za strm odsek (padec nivelete 7.3%) dolžine 366 m. Na odseku sta 2 

prepusta in 1 prag. 

Pri visokovodnem dogodku z verjetnostjo nastopa 10% je dosežena najvišja konica pretoka pri 2 

urnem trajanju padavin. Drugi, gorvodni odsek Morskega jarka prevaja 10 letne vode in ne poplavlja 

medtem, ko dolvodni odsek Morskega jarka in desni pritok oba poplavljata. Pri tem so poplavljena 

kmetijska zemljišča, cesta, nekatere dovozne poti, ogroženi so tudi nekateri stanovanjski objekti. 

Najvišja konica pretokov obravnavanih odsekov je dosežena pri 1 urnem trajanju padavin. Pri 

visokovodnem dogodku ranga Q100 poplavlja gorvodni obravnavan odsek Morskega jarka. Poplave 

v obeh dolvodnih odsekih se glede na stanje pri Q10 nekoliko razširijo. 

 

POTOKI S SLOVENSKIH GORIC (levi pritoki reke Drave) 

Vinarski potok 

Vinarski potok s pritoki teče izpod hribov nad Vinarjem in se od Koblarjevega zaliva izteka v Rošpoški 

potok. Teče po razmeroma ozki dolini med nizkimi gričevji z zmernimi nakloni terena ob vodotoku. 

Poselitev je razpršena in na več odsekih koncentrirana ob potoku. V predmetnem elaboratu 

obravnavamo odsek Vinarskega potok in 3 leve pritoke. Pritoki nimajo predpisanih imen zato smo 

jih za potrebe tega elaborata poimenovali po bližnjih domačijah oz. geografskem zaledju. Pritoki 

Vinarskega potoka so ; potok pri Račjem dvoru, Savičev potok, Kaufmanov potok. 

Obravnavan je odsek dolžine 3241 m gorvodno od sotočja z Rošpoškim potokom s povprečnim 

padcem nivelete dna struge 1.8%. Na odseku je več prečnih objektov in sicer 13 prepustov, 1 brv, 1 

prečkanje komunalnega voda in 1 vpadni jašek. 

Analizirali smo dogodke s povratnimi dobami 10, 100 in 500 let. Konice visokovodnih valov so 

dosežene pri naslednjih trajanjih padavin: 

• Povratna doba 10let:  3h, 

• Povratna doba 100let: 1.5h in 2h,  

• Povratna doba 500let: 0.75h in 1.5h. 

 

  



   

32 
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor_ Verzija 4.0 

Slika 21: Vinarski potok na stacionaži km 2+800 (levo)in Vinarski potok na stacionaži km 2+560 

(desno) 

 

Vir: arhiv VGB, januar 2017 

 

Q10 

Do relativno obsežnega prelivanja pride v gorvodnem odseku Vinarskega potoka. Visoke vode 

prelijejo desni breg v okolici prepusta na stacionaži km 3 + 160, tečejo po travniku in se nato 

dolvodno vrnejo nazaj v strugo. Pri tem so poplavljene ceste in dovozne poti. Vinarski potok v 

manjšem obsegu poplavlja še na več odsekih dolvodno, kjer so poplavljeni ozki pasi kmetijskih 

zemljišč ob potoku. 

Poplavlja tudi Savičev potok med stacionažama km 0 + 000 in km 0 + 780. Poplavljena je cesta in 

ogroženi stanovanjski objekti ob obravnavanem odseku Savičevega potoka.   

 

Q100 

Pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let je obseg poplav, v primerjavi s Q10, na prej 

opisanih mestih nekoliko večji, pride pa tudi do razlivanj na novih lokacijah. Poplavljen je daljši odsek 

Vinarskega potoka med sotočjem s Potokom pri Račjem dvoru in sotočjem s Savičevim potokom pri 

čemer je poplavljen relativno ozek pas kmetijskih zemljišč ob potoku. Do razlivanja pride tudi v okolici 

prepusta pod cesto Ruta –Maribor G1-0245, kjer visoke vode neposredno ogrožajo objekt na 

naslovu Kamnica, Koroška cesta 80. Poplavljeno je tudi območje sotočja s prvim obravnavanim 

odsekom Rošpoškega potoka. V manjšem obsegu poplavlja Potok pri Račjem dvoru, poplavljen je 

del kmetijskega zemljišča. 

 

Q500 

V primerjavi z visokovodnim dogodkom s 100 letno povratno dobo, se pri Q500 nekoliko poveča 

obseg poplav, do večjih razlivanj na novih lokacijah pa ne pride. Ob Potoku pri Račjem dvoru je 

ogrožen objekt na posesti Račjega dvora. Obseg poplav se vidno poveča na območje sotočja z 

Rošpoškim potokom in izliva v Dravo, pri čemer so poplavljene zelene površine in dovozne poti. 
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Slika 22: Poplavna karta obstoječega stanja pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let

 

Vir: VGB Mb – Hidravlična analiza 

 

Počehovski potok 

Počehovski potok teče v razmeroma široki dolini, ki jo obkrožajo Marinov, Žunkejev in Kaufmanov 

breg, Krogelnik ter Poropatov breg. Prisotna je razpršena poselitev, ki se ob dolvodno ob vodotoku 

zgosti. Del pozidanega območja predstavljajo stanovanjska območja, del pa različne proizvodne 

dejavnosti. 

V predmetnem elaboratu je analiziran 850 m odsek Počehovskega potoka gorvodno od Doma 

krajanov Počehova. Naklon nivelete struge obravnavanega odseka Počehovskega potoka znaša 

0.9%. Obravnavan odsek je na 3 mestih speljan skozi daljše betonske prepuste pod terenom. Na 

lokacijah, kjer prečkajo potok poti so izvedeni krajši prepusti, ki jih je na obravnavanem odseku 5. 

Brežine obravnavanega odseka so zatravljene na določenih mestih je prisotna grmovna zarast. 

 

Q10 

Počehovski potok doseže najvišjo konico pretoka po 3 urnem trajanju padavin. Hidravlična analiza 

je pokazala, da obravnavani odsek Počehovskega potoka prevaja visoke vode ranga Q10. 

 

Q100 

Najvišja konica pretoka je dosežena pri 2 urnem trajanju padavin. Do razlivanja visokih vod pride 

pred daljšim prepustom dolvodno od stacionaže km 0 + 290, kjer je ogrožen poslovni objekt 

(Steklarstvo Breg).Poplavljen je del ceste v okolici prepusta na stacionaži km 0 + 413, ter del ceste 

v okolici prepusta na stacionaži km 0 + 850. 
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Q500 

Najvišja konica visokovodnega vala Počehovskega potoka je dosežena pri 1.5 urnem trajanju 

padavin. Poplave se v primerjavi s poplavami ranga Q100 vidno povečajo v okolici poslovnih 

objektov(Steklarstvo Breg, Rams, Lambo Elektronika, Klemaks in Klepos)in vzdolž celotnega 

obravnavanega odseka. Visoke vode prelivajo bregove pred prepusti in tako poplavijo Počehovsko 

ulico in segajo dolvodno do poslovnega objekta Tovarne stikalnih naprav Maribor ter po poti ogrožajo 

stanovanjske stavbe. 

 

Zokova graba 

V predmetnem elaboratu je obravnavan 580 m odsek gorvodno od izliva v Dravo. 390 m dolg 

dolvodni del odseka je urejen s kanalskimi cevmi, gorvodni del pa predstavlja odprti betonski jarek. 

Kanaliziran del ima povprečni padec nivelete 1.3%, odprti betonski jarek je strm (8.5% naklon 

nivelete) z več pragovi in objekti za umirjanje toka. 

Zokova graba se izliva v podslapje jezu Melje. Gladina vode Drave v podslapju ima glavno vlogo pri 

poplavljanju Zokove grabe. Ob visokih vodah Drave gladina Drave poplavi iztok Zokove grabe in 

povzroči dvig energije v kanalu Zokove grabe. Na nekaterih delih je višina energijske črte nad kotami 

revizijskih jaškov, kar lahko potencialno povzroči poplavljanje depresijskega območja ob Dravi. 

Revizijski jaški so vodotesni kar preprečuje poplavljanje preko jaškov. 

Visoke vode Drave in Zokove grabe načeloma niso v koincidenci. Zaradi hidrološke neodvisnosti 

obeh pa je vseeno možen dogodek, kjer se naenkrat pojavijo največje visoke vode obeh. V 

hidravličnem izračunu smo upoštevali koincidenco visokih vod Drave in Zokove grabe, s čimer smo 

na varni strani izračuna. 

 

Q10 

Zokova graba doseže najvišjo konico pretoka pri 2 urnem trajanju padavin. Hidravlična analiza je 

pokazala, da Zokova graba, ob upoštevanju najvišje gladine Drave v podslapju jezu Melje (248.95 

m n.m.), ne poplavlja. 

 

Q100 

Najvišja konica pretoka pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let je dosežena pri 1 urnem 

trajanju padavin. Rezultati hidravličnega modela so pokazali, da Zokova graba poplavlja in to 

predvsem zaradi gladine Drave v podslapju jezu Melje(250.64 m n.m.), ki povzroči dvig energijske 

črte v kanaliziranem odseku Zokove grabe nad koto pokrovov jaškov. V hidravličnem modelu smo 

upoštevali vodotesnost revizijskih jaškov zato ne pride do poplavljanja preko jaškov. Drava pri tej 

gladini ne preliva čez levi breg v podslapju jez Melje. 

V primeru, da revizijski jaški ne bi zagotavljali vodotesnosti, bi pri visoki vodi ranga Q100 bil 

poplavljen odsek Meljske ceste ter več stanovanjskih, storitvenih in proizvodnih objektov. 

 

Q500 

Najvišja konica pretoka pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let je dosežena pri 1 urnem 

trajanju padavin. Gladina Drave v podslapju jezu Melje znaša 251.3 m nadmorske višine. Te gladine 

nismo dobili neposredno iz obstoječe študije »Analiza visokovodnih razmer Drave od Maribora do 

Ptuja (VGB Maribor, d.o.o., št. projekta: 2215/99), ker scenarij za visokovodni dogodek s 500 letno 
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povratno dobo ni bil definiran. Vrednost gladine smo zato ocenili na podlagi izračunane gladine 

Drave v dolvodnih prečnih profilih iz obstoječe študije »Hidravlični monitoring učinkov vzdrževalnih 

del na reki Dravi na odseku jez Melje-Ptuj« (VGB Maribor, d.o.o., št. projekta: 3457/13), v kateri je 

bil scenarij Q500 računan. Primerjali smo rezultate obeh študij za scenarija Q10 in Q100 v prečnih 

profilih dolvodno od jezu Melje in na podlagi razlik gladin v scenarijih Q10, Q100 in Q500 ocenili 

razliko gladine med scenarijem Q100 (gladina znana) in scenarijem Q500 (iskana gladina) 

Energijska črta se dvigne nad kote pokrovov revizijskih jaškov, vendar, ob predpostavki 

vodotesnosti, ne pride po poplavljanja. 

 

1.4  Verjetnost nastanka verižne nesreče 

Intenzivnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše poplave lahko povzročijo tudi verižne nesreče, med 

katerimi so pogoste oziroma pomembne predvsem naslednje: 

• onesnaženje okolja oziroma nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje, 

• onesnaženje pitne vode, 

• onesnaževanje živil oziroma krme,  

• motnje in prekinitve oskrbe s pitno vodo, 

• prekinitev oskrbe z električno energijo, 

• prekinitev komunikacijskih storitev, 

• pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh,  

• pojav oziroma širjenje posebno nevarnih bolezni in drugih bolezni pri živalih in karantenskih 

bolezni pri rastlinah, 

• poškodbe infrastrukture (poškodbe in porušitve visokih pregrad), 

• prekinitev transportnih poti. 

 

Poplavne dogodke lahko spremljajo drugi naravni pojavi, globinska in bočna erozija strug vodotokov, 

transport in odlaganje erodiranega materiala, zemeljski in hribinski plazovi, odlomi skalovja in skalni 

podori, blatni in drobirski tokovi. Po drugi strani pa poplave lahko nastanejo tudi zaradi drugih nesreč 

in pojavov, predvsem zaradi:  

• zemeljskih plazov, 

• skalnih podorov, 

• snežnih plazov, 

• potresov, 

• porušitev visokih pregrad, 

• odpovedi delovanja (nenadzorovan dvig) zapornic na jezovih hidroenergetskih objektov, 

• zaledenitve vodotokov.  

 

Ob verižni nesreči, ki je posledica poplave, poteka ukrepanje skladno z načrti zaščite in reševanja 

glede na nesrečo (nalezljive bolezni pri ljudeh, posebno nevarne bolezni živali, porušitev visokih 

pregrad itn.). 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 

 

Obveznost izdelave načrta ali dela načrta zaščite in reševanja ob poplavah za posameznega nosilca 

načrtovanja je opredeljena glede na:  

• Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi poplav št. 84300-2/2019, z dne 15. 02. 

2019, 

• Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi porušitve pregrad na reki Dravi štev. 

84300-3/2019, z dne 28.2.2020, 

• Oceno ogroženosti Vzhodno Štajerske Regije zaradi poplav št. 8321-31/2018-1 , z dne 

23.8.2018, 

• Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav, verzija 2.0,št. 8420-4/2015-58-DGZR, 

z dne 5.12.2016 v povezavi s preglednico 1, in glede na končno uvrstitev nosilca načrtovanja 

v določen razred ogroženosti. Obveznosti nosilcev načrtovanja iz preglednice 1 predstavljajo 

minimalne zahteve. Vsak nosilec načrtovanja se lahko odloči tudi za večji obseg načrtovanja. 

 

 

         Preglednica 4: Obveznosti nosilcev načrtovanja 

 

 

Občine, ki imajo na svojem območju del OPVP, posamezen OPVP ali več OPVP ne glede na 

ugotovljen razred ogroženosti v Oceni ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav in v Oceni 

ogroženosti VŠR zaradi poplav, Verzija 3.0, pristopijo k izdelavi načrta zaščite in reševanja v celoti, 

te občine so:  

• Občina Duplek,  

• Občina Šentilj,  

• Občina Ruše,  

• Mestna občina Maribor,  

• Občina Poljčane.  

Temeljni načrt zaščite in reševanja ob poplavah je Državni načrt zaščite in reševanja ob 

poplavah (v nadaljnjem besedilu: državni načrt). Izdelan je za pojav obsežnih poplav na kateremkoli 

vodotoku v državi oziroma za pojav poplav na območju dveh ali več regij. 
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Mestna občina Maribor izdeluje celotni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. 

Z načrtom Mestne občine Maribor se ureja koncept odziva na poplave, naloge zaščite, reševanja in 

pomoči ter zaščitni ukrepi in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v občinski pristojnosti. 

Načrt ne vključuje aktivnosti varstva pred škodljivim delovanjem voda, ki so opredeljene v Zakonu o 

vodah (razen izvedbe izrednih ukrepov ob poplavah) in ki obenem niso v pristojnosti sistema varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan za pojav poplav na območju občine Maribor.  

Občina Maribor pri pripravi načrta upošteva tudi možnost pojava hudourniških poplav zato bo  

opredeljen tudi koncept odziva na tovrstne poplave. Izvajanje načrta ali dela načrta se skladno z 

načelom postopnosti dopolnjuje k regijskemu načrtu.  

Mestna občina Maribor ima na svojem območju velike vodne pregrade zato ta načrt vsebuje tudi 

izdelan  koncept odziva sil zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade.  

Kadar je aktiviran regijski načrt ob poplah za VŠR, občina skladno s potrebami in zmožnostmi 

zagotavlja pomoč poplavno prizadetim območjem zunaj svojega območja v silah in sredstvih za 

zaščito, reševanje in pomoč na predlog poveljnika CZ VŠR in v dogovoru z občin. 

Organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki 

obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, načrtujejo oziroma izdelajo, v primeru da so na 

poplavnem območju :  

• načrt zaščite in reševanja skladno z občinskimi načrti zaščite in reševanja ter načrti 

dejavnosti resornega ministrstva.  

Skladno z občinskim načrtom zaščite in reševanja bolnišnice načrtujejo tudi izvedbo potrebnih 

zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.  

Posebne priloge in dodatki k temu načrtu se uskladijo in izdelajo v šestih mesecih od sprejetja 

regijskega načrta. 

P - 300 Evidenčni list o vzdrževanju in razdelitvi načrta zaščite in reševanja 

P- 301 -1 Ocena ogroženosti zaradi poplav v Mestni občini Maribor štev. 84300-2/2019 

P- 301- 2 Ocena ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi porušitve pregrad na reki Dravi štev.  
84300-3/2019 
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3. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

3.1  Koncept odziva ob poplavah 

Koncept odziva ob poplavah temelji na:  

• hidroloških poročilih in hidroloških opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje (v 

nadaljnjem besedilu: ARSO),  

• napovedanih vodostajih in pretokih vodotokov,  

• na izmerjenih oziroma 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. ARSO 

v procesu opozarjanja 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 (glej D-

301 Hidrološka opozorila – stopnje nevarnosti in šifrant), lahko nosilci načrtovanja 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. 

Pri odzivu na poplavo se uporabljajo štiri stopnje intervencijskih vrednosti vodostajev in pretokov 

vodotokov. Vrednosti vodostajev in pretokov vodotokov so vidne v aplikaciji Monitoring voda v 

sistemu SMOK (sistem monitoringa, opazovanja in kontrole). Stopnje intervencijskih vrednosti 

vodostajev in pretoka vodotokov pri odzivu ob poplavah so: 

• Naraščanje vodotokov in/ali gladine morja, jezer (v nadaljnjem besedilu 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 pristojnemu regijskemu centru za obveščanje- ReCO Maribor.  

Glede na napoved začneta CORS in ReCO Maribor stalno spremljati podatke o padavinah 

ter o vodostajih in pretokih vodotokov, predvsem tistih, ki so presegli zgoraj navedene 

vrednosti. Na občinski ravni se lahko tudi glede na razmere na terenu sprejme odločitev o 

vzpostavitvi opazovanja vodotokov na terenu. To velja predvsem za hudourniške vodotoke. 

• 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 Maribor 

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. 

Obveščata se javnost in prebivalstvo ter dajejo se 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 
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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 občinski poveljnik CZ 

sprejme odločitev o aktiviranju občinskega načrta. Po aktiviranju občinskega načrta vse 

aktivnosti ZRP vodi in usklajuje občinski poveljnik CZ. Koncept odziva na hudourniške 

poplave razdelajo občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja. 

• 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 občinski 

poveljnik CZ. Obveščata se javnost in prebivalstvo, 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.  

Ob pojavu poplav v več občinah na območju Vzhodno štajerske regije in ko posamezne 

občine z lastnimi silami in sredstvi ZRP ne obvladujejo razmer, se če je treba, vključijo 

regijske sile in sredstva ZRP. Aktivira se regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za 

VŠR. Aktivnosti ZRP v takem primeru vodi in usklajuje poveljnik CZ za VŠR. 

• Obsežne poplave – pretok ali vodostaj vodotokov presega vrednosti, pri katerih so 

poplavljene obsežnejše površine ob vodotokih, večji strnjeni deli naselij ali cela naselja. 

Poplava lahko traja dalj časa. ARSO stanje oziroma napoved tovrstnih razmer izdaja v 

hidroloških opozorilih z rdečo stopnjo ogroženosti (obsežna poplava).  

Poleg občinskih načrtov je aktivirani tudi regijski načrti zaščite in reševanja ob poplavah za 

VŠR. Občinske in regijske sile s sredstvi za ZRP izvajajo ukrepe in naloge ZRP ob poplavah. 

Aktivnosti vodi in usklajuje poveljnik CZ za VŠR. Obveščata se javnost in prebivalstvo, 

alarmirajo se prizadeti prebivalci, aktivirajo sile za ZRP, določijo zaščitni in drugi ukrepi, 

zbirajo informacije in posredujejo podatki, izvajajo naloge in zaščitni ukrepi ZRP, aktivirajo 

dodatne sile za ZRP z območij, ki so poplavno manj prizadeta ali neprizadeta. 
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            Shema 1: Koncept odziva ob poplavah 

 

Hidrološka opozorila ARSO z barvnimi kodami in stopnjami nevarnosti niso v celoti primerljiva z 

intervencijskimi vrednostmi vodostajev in pretokov vodotokov v aplikaciji Monitoring voda v sistemu 

SMOK. To velja še posebej za začetno fazo razlivanj in poplav oziroma ob upoštevanju dejstva, da 

aplikacija Monitoring voda v sistemu SMOK vedno prikazuje trenutne hidrološke razmere, hidrološka 

opozorila ARSO z barvnimi kodami in stopnjami nevarnosti pa vsebujejo tudi predvidene hidrološke 

razmere (navadno od 24 do 36 ur pred dogodkom, ob hudourniških poplavah pa le nekaj ur pred 

dogodkom). Podlaga za koncept odziva na poplave na vseh ravneh so intervencijske vrednosti 

posameznih vodotokov v aplikaciji Monitoring voda v sistemu SMOK. Poleg aplikacije SMOK, ki služi 

kot orodje in pomoč odločevalcem pri odzivu na poplave pa se lahko uporabijo tudi drugi razpoložljivi 

podatki. 

D-301  Hidrološka opozorila – stopnje nevarnosti in šifrant ARSO 

 

3.2 Temeljne podmene načrta 

    
Temeljne podmene Regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Vzhodno štajersko regiji 
so: 
 
1. Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Mestno občino Maribor je izdelan za pojav 

obsežnih poplav, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov na kateremkoli vodotoku v občini. 
 

2. V občinskem načrtu zaščite in reševanja ob poplavah v Mestni občini Maribor se  predvidijo  
zaščitni ukrepi in naloge ZRP za zaščito ljudi, živali, premoženja, kultur dediščine in okolja, ki 
so lahko ogroženi zaradi poplav. 
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3. Varstvo pred poplavami, kot je opredeljeno s tem načrtom, zagotavljajo v okviru  svojih 

pristojnosti Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, ki zagotavlja  obvezno 
gospodarsko javno službo na področju urejanja voda (koncesionarji),   elektrarne in podjetja za 
vzdrževanje cest (koncesionarji). 

 
4. Poplave lahko ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje neposredno zaradi 

delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov in naprav,  namenjenih proizvodnji, predelavi, 
uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi. Poplave lahko 
povzročijo tudi poškodbe ali porušitve  mostov in druge prometne infrastrukture, poškodbe na 
vodni infrastrukturi in strugah  vodotokov, poškodbe na električnih, plinskih in drugih napeljavah 
ter poškodbe na  stanovanjskih in poslovnih stavbah itd. Naštete objekte morajo lastniki 
oziroma upravljavci na prizadetem območju pregledati takoj po poplavah. V občinskem načrtu 
zaščite in reševanja se določijo organizacije, ki s svojo dejavnostjo pomenijo nevarnost za 
nastanek nesreče in morajo pri izdelavi načrtov zaščite in reševanj  upoštevati možne verižne 
nesreče.   
 

5. Organi, pristojni za izdelavo načrtov zaščite in reševanja na občinski ravni, zagotovijo, da so  
prebivalci, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, pravočasno in objektivno obveščeni o 
pričakovanih nevarnostih poplave, o ravnanju pred poplavo, med njo in po njej, o izvajanju 
osebne in vzajemne pomoči ter preventivnih ukrepov, načrtih in ukrepih za zmanjšanje in 
odpravo posledic ter o posledicah poplav. 

 
6. Ob doseženih in preseženih intervencijskih vrednostih vodotokov, ki predstavljajo obsežne 

poplave lahko občina zaprosi za pomoč Štab CZ Vzhodno štajerske regije. 
 

3.3 Uporaba načrta 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah se aktivira, ko pride do obsežnih poplav na 
kateremkoli vodotoku v  Mestni občini Maribor. 
Koncept odziva na hudourniške poplave razdelajo občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja. 
Poveljnik CZ na podlagi ocene razmer in obsega posledic, zahtev prizadetih na območju občine 
sprejme odločitev o aktiviranju občinskega načrta. 
 
Ko prenehajo razlogi za uporabo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za občino, 
odločitev o tem prav tako s sklepom sprejme Poveljnik CZ MOM. 
 
Načrt ZiR ob poplavah Mestne občine Maribor in njegove priloge ter dodatki se nahajajo v prostorih 
Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MOM. 
 
 
 

D- 24  Navodilo za ravnanje ob poplavah 

D -19    Vzorec Sklepa o aktiviranju načrta ZiR MOM ob nesreči 

D -20     Vzorec Sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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4. SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ TER VIRI 

ZA IZVAJANJE  NAČRTA 

4.1. Občinski organi in službe: 

- Župan, 
- Mestni svet MOM, 
- Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. 

 

4.2 Sile za ZRP: 

Organi vodenja CZ: 
- Poveljnik CZ Maribor, 
- Namestnika Poveljnika CZ Maribor, 
- Štab CZ Mestne občine Maribor, 
- Poverjeniki CZ. 

 

Enote in službe CZ: 
- Enota CZ za oskrbo, 
- Ekipa za informacijsko podporo, 
- Ekipa za administrativno podporo, 
- Ekipa za komunikacijsko podporo, 
- Ekipa za logistiko in skladiščenje, 
- Ekipe CZ za prvo pomoč, 
- Služba za podporo Štabu CZ. 

 
Sile za tehnično reševanje. 
 
Komisija za ocenitev škode ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Maribor. 
 
Javne službe in organizacije: 

- Sile javne gasilske službe - Javni zavod GB Maribor ter 11 prostovoljnih gasilskih društev, 
- Zdravstveni dom A. Drolca Maribor, JKP Nigrad, 
- JKP Snaga, 
- JKP Mb Vodovod, 
- Režijski obrat, 
- Elektro Maribor, 
- Plinarna Maribor, 
- Veterinarska Bolnica Maribor, 
- Dravske Elektrarne, 
- CSD Maribor. 
- Center za pomoč na domu. 

 
Enote  in  službe  društev  in  drugih  nevladnih  organizacij:  
- Društvo Gorsko reševalna služba Maribor, enoto za tehnično reševanje (18 reševalcev), 
- Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, enoto za tehnično reševanje - ekipo za 
      tehnično reševanje z reševalnimi psi (5 reševalcev in 5 psov), 
- Radio klub Maribor S59ABC, enoto (5 radioamaterjev) za izvajanje nalog na področju zvez, 
- Potapljaško društvo Maribor, enoto za reševanje na vodi in iz vode (5 reševalcev) in 
      enoto prve pomoči (6 članov Potapljaškega društva Maribor), 
- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2 enoti (po 5 skavtov) za postavitev 
      začasnih prebivališč in stacionarijev, 
- Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška, 1 enoto (6 tabornikov za postavitev 
      začasnih prebivališč in stacionarijev, 
- Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor, 2 enoti po 6 članov prve pomoči. 
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Ob poplavah se v skladu s potrebami v izvajanje vključijo zraven občinskih sil za zaščito in reševanje 

tudi regijske, katere so navedene v načrtih zaščite in reševanja ob nesreči (načelo postopnosti).  

Za pripravljenost, opremljenost in usposobljenost enot so odgovorni ustanovitelji. Obveznosti 

ustanoviteljev so opredeljene v merilih za organiziranje, usposabljanje in opremljanje in v pogodbah 

o sofinanciranju za ukrepanje v nesrečah. 

 

P - 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ MOM 

P - 3 Pregled sil za ZRP MOM 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP 

P - 10 Pregled gradbenih organizacij 

P - 11  Pregled gasilskih enot MOM, s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

P - 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju. 

P - 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj  in reševalnih postaj. 

P - 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

 

Materialno-tehnična sredstva se načrtujejo za:  
 
- zaščitno-reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, za opremo, vozila 

ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in 
reševalci). 

 
Uporabljajo se sredstva, ki so v lasti Mestna občine Maribor, Civilne zaščite MOM JZ Gasilska 

Brigada Maribor ter sredstva prostovoljnih gasilskih društev. Po potrebi se uporabijo tudi sredstva 

šol in vrtcev. Prav tako se lahko k sodelovanju pozove podjetnike, ki uporabljajo  lastno opremo. 

Za dodatno pomoč za zagotavljanje  živil, pitne vode, zdravil in drugih potrebščin oziroma sredstev, 

ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu, se računa na pomoč humanitarnih 

organizacij. Po potrebi bi sredstva dobavila trgovska podjetja, ki imajo na območju občine svoje 

trgovine. Prevoz  vode bi zagotovila gasilska društva ali/in Mariborski vodovod. 

V primeru potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pridobiti znotraj občine, bi za pomoč 

zaprosili regijo oziroma državo, za materialna sredstva državnih rezerv. 

 

P - 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
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4.3 Predvidena finančna sredstva 

Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot in služb civilne zaščite ter štaba CZ zagotavlja Mestna 

občina Maribor. 

Finančna sredstva se zagotavljajo za: 

- redne stroške (stroški usposabljanj, nakupa in vzdrževanja opreme, drugi redni stroški), 

- stroške operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge sile 
ZRP, 

  
- stroški usposabljanja, urjenja in vaj pripadnikov  CZ in po potrebi drugih sil ZRP,  

- materialne stroške (prevozne stroške, storitve, gorivo, mazivo,...),  

- stroške nakupa in dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme. 
 

Stroški se pokrijejo iz sredstev, namenjenih v proračunu Mestne občine Maribor za usposabljanje 

enot, služb, za izvedbo akcij in intervencij. V primeru večjih potreb pa tudi iz proračunske rezerve na 

podlagi sklepa, ki ga predlaga župan MOM in ga potrdi Mestni svet Mestne občine Maribor. 

V kolikor se izvede evakuacija, sprejem in nastanitev ogroženih prebivalcev, stroške nastanitve, 

nujne oskrbe in izobraževanja krije država. Občina nastanitve stroške utemeljuje in uveljavlja na 

predpisanem obrazcu. 

D-1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZIR 

D-13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 

 

5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

Opazovanje in obveščanje se kot redna stalna javna služba organizira in izvaja v okviru  enotnega 

sistema, kot ga ureja Uredba o organiziranju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 

alarmiranja ( Ur. list RS 105/07) in Navodilo o obveščanju o naravnih in drugih nesrečah  in izvaja 

URSZR s svojo izpostavo v MOM. 

Za lokalni nivo pristojnosti in odgovornosti se opazovanje in obveščanje ob nesreči izvaja v skladu z 

Navodilom o obveščanju organov (odgovornih oseb) in organizacij (odgovornih izvrševalcev), ki 

vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (dokument št.: 84000-0038/2013 z dne 08.04.2013, ki 

v prvem poglavju določa: 

A. o dogodku, ki zahteva obveščanje reševalnih sil mestne občine Maribor, katerih ustanovitelj 

je lokalna skupnost (Javna gasilska služba in Služba nujne medicinske pomoči) dežurnega 

delavca v Javnem zavodu Gasilske brigade Maribor oz. dežurnega delavca dispečerskega 

centra nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca,  

B. o dogodku, ki zahteva obveščanje javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanovitelj je 

mestna občina Maribor in jih vsebina obvestila zavezuje, da ukrepajo v okviru redne 

dejavnosti,  obvesti ReCO Maribor dežurnega delavca - odgovorno osebo podjetja, 

C. o dogodku, ki presega delovanje služb rednih dejavnosti in je potrebno postopati po načrtih 

zaščite in reševanja MOM obvesti ReCo Maribor, Poveljnika CZ MOM ali njegovega 

namestnika, ki zagotavljata pripravljenost za ukrepanje in sta odgovorna oz. pooblaščena za 

sprejemanje zaščitnih in drugih ukrepov oziroma odrejati naloge Z/R/P skladno z načrti 

zaščite in reševanja MOM. Župana MOM obveščata o dogodku pooblaščeni osebi v 

pripravljenosti MOM.  
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5.1 Opazovanje in napovedovanje vodostajev ter pretokov rek in vodostajev jezer 

Opazovanje nevarnosti poplav in opozarjanje na poplave na podlagi  prognoze  vremenske napovedi 

izvaja in posreduje na osnovi podatkov vodomerne postaje Muta in Ruta na reki Dravi  Ministrstvo 

za okolje in prostor,  ARSO – Urad za monitoring ter o tem obvešča ReCO Maribor.  

URSZR je zgradila sistem za spremljanje opazovanega omrežja, tako imenovani sistem SMOK, v 

katerega je vključena tudi aplikacija Monitoring voda, ki spremlja pretoke ter vodostaje vodotokov in 

morja, in v katerem so določene intervencijske vrednosti vodostajev in pretokov vodotokov. Sistem 

črpa podatke iz merilnih sistemov o stanju voda ARSO ter jih prikazuje in dopolnjuje z lastnimi 

podatki. Sistem SMOK je dostopen na spletni strani http://smok.sos112.si. 

CORS in ReCO Maribor s pomočjo aplikacije Monitoringa voda v sistemi SMOK spremljajo višino 

vodostajev in pretoke vodotokov. Aplikacija Monitoring voda v sistemu SMOK vedno prikazuje 

trenutne hidrološke razmere v primerjavi s hidrološkimi poročili in opozorili, ki vsebujejo tudi 

predvidene hidrološke razmere. 

Informacijo o povečanih pretokih s prognozo pretokov v reki Dravi mora ReCO Maribor sporočiti tudi 

dispečer Dravskih elektrarn. 

5.1.2

RAZGLASITEV

NEVARNOSTI

5.1.1

OBVESTILO  O NARAŠČANJU

VODOTOKOV

5.1.3

OBVEŠČANJE PRISTOJNIH

ORGANOV IN SLUŽB

5.1.4

ALARMIRANJE, OBVEŠČANJE

JAVNOSTI  O NEVARNOSTI

POPLAV

5.1.5

OBVEŠČANJE  ŽUPANOV

OGROŽENIH OBČIN  IN VODIJ

INTERVENTNIH SIL O STANJU IN

PROGNOZI

5.1.6

SPREMLJANJE, POROČANJE IN

ODZIVANJE

DOKUMENTACIJA

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI PRIMARNA
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        Shema 2: Opazovanje in obveščanje o poplavah 

http://smok.sos112.si/
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5.2  Obveščanje pristojnih organov in služb na ravni Mestne občine Maribor 

 

Regijski Center  Maribor (ReCo Maribor) ob napovedi poplav večjega obsega obvesti : 

• Poveljnika Civilne zaščite Maribor, 

• Namestnika poveljnika Civilne zaščite Maribor, 

• Župana oziroma podžupana Mestne občine Maribor,  

• Odgovorne osebe v občini, po seznamu odgovornih oseb. 

 

Poveljnik Civilne zaščite zagotavlja interno obveščanje odgovornih oseb v občini. 

 

 

                       Shema 3:  Obveščanja ob pojavu poplav v Mestni občini Maribor 

 

 

 

 

 

5.2.1  Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju 

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna občina. Informacije o 

razmerah na prizadetem območju občina posreduje prek javnih medijev in na druge, krajevno 

običajne načine.  

Pri obveščanju prebivalcev lahko poveljnik CZ aktivira tudi tabornike, radioamaterje, Gorsko 

reševalno službo in aktiviste Rdečega križa ter Karitasa in druge sile ZIR.  

Za obveščanje prebivalcev o poplavah lahko občina objavi posebno telefonsko številko na kateri 

bodo lahko prebivalci dobili ažurne in točne informacije o stanju v občini v zvezi z poplavami. 

 

P –  15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči  

P – 1  Podatki o poveljniku CZ in njegovih namestnikih, članih Štaba CZ MOM 



   

47 
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor_ Verzija 4.0 

5.2.2  Obveščanje splošne javnosti 

Mediji in vsi, ki sodelujejo pri obvladovanju poplav ter prebivalci (občanke, občani …) morajo 

prejemati stalne, pravočasne, ustrezne in usklajene informacije. Za zagotavljanje informacij (npr. 

preko spleta, telefonske linije itd.) Mestna občina Maribor načrtuje: 

• vzpostavitev enotne telefonske številke za vprašanja občanov, delujoča na telefonski številki 

Civilne zaščite Maribor, 

• obveščanje javnosti preko Facebook strani Mestne občine Maribor, 

• obveščanje javnosti na spletni strani www.maribor.si 

• organiziranje novinarskih konferenc oz. posredovanje obvestila za javnost medijem, 

• obveščanje širše javnosti lokalni ravni zajema obveščanje domače javnosti na območju 

Mestne občine Maribor. 

 

Obveščanje javnosti s strani Poveljnika CZ MOM, njegovega namestnika ali župana Mestne občine 

Maribor, poteka v skladu s 3. odstavkom 55. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, preko ReCO Maribor in velja za nujna sporočila. Obveščanje občanov se izvaja tudi  

neposredno preko lokalnih medijev.  Za obveščanje širše javnosti in komuniciranje z mediji ob 

nesreči na območju Mestne občine Maribor je pristojen Poveljnik CZ MOM oziroma njegov 

namestnik v sodelovanju z županom MOM, Piar službo MOM: 

Skupaj se lahko organizira in vodi tiskovno središče, vodijo novinarske konference, pripravljajo 

skupna sporočila za javnost, spremljajo poročanja medijev ter pripravljajo izbori prispevkov, 

objavljenih v njih. Obvestilo za javnost pripravi služba za podporo štabu CZ MOM v delovanje slednje 

se lahko vpokliče predstavnika Piar službe Mestne občine Maribor. Sporočila zajemajo: 

• Seznaniti javnost s priporočili, splošnimi informacijami, dostopi, do njih, prepovedi, 

• Seznaniti javnost o sprejetih ukrepih, navodilih in priporočilih pristojnih služb, 

• Vzdrževati sprotno komuniciranje in obveščanje javnosti, 

• Prepoznati zaskrbljenost, napačne informacije, širjenje govoric in ustrezno ukrepati 

(predvsem z nedvoumnimi sporočili), 

 

Mediji so, na podlagi Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 110/06-UPB1), dolžni brez odlašanja 

brezplačno objaviti nujna sporočila Štaba CZ MOM v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja 

ali premoženja ljudje ter kulturne dediščine in okolja oz. v zvezi nevarnosti poplav.  

V takih primerih so za takojšnje posredovanje sporočil organov Mestne občine Maribor pristojni: 

• Televizija Slovenija, 

• Radio Slovenija, 

• Slovenska tiskovna agencija (STA), 

• Radio Maribor 

• Radio City, 

• Radio Pohorje, 

• Radio Net, 

• BK TV, 

• TV Maribor, 

• časnik Večer. 

 

 

 

P – 18  Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestila o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

http://www.maribor.si/
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5.3  Alarmiranje prebivalstva na ogroženem območju 

  

Ob nevarnosti nastanka poplav na naseljenem območju, ko so zaradi pričakovane višine vodnega 

vala lahko ogrožena življenja ljudi, je treba takoj začeti izvajati določene zaščitne ukrepe. Ogroženi 

prebivalci se na bližajočo se nevarnost poplave opozorijo z alarmiranjem. 

 
Alarmiranje obsega postopke od opozarjanja na nevarnost poplav in alarmiranja do prenehanja 
nevarnosti poplav s pomočjo zvočnih signalov ter aktiviranje določenih enot, služb in operativnih 
sestav za ZRP. 
 
Alarmiranje izvede pristojni ReCO Maribor na zahtevo: 
- vodje intervencije, 
- Poveljnika CZ občine ali njegovega namestnika, 
- župana oz. druge odgovorne osebe občine. 
 
ReCO Maribor mora takoj po znaku za preplah posredovati obvestilo o vzroku proženja alarma po 
radiu, televiziji in CORS-u oziroma na drug predviden način, o vrsti nevarnosti in napotke za osebno 
in vzajemno zaščito ter napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov.  
 
Postopki glede proženja siren, priprave in posredovanja informacij o nevarnosti po proženju siren in 
o napotkih za osebno in vzajemno zaščito se predvidijo v standardnem operativnem postopku v 
ReCO Maribor. Če je alarmni znak dan na obmejnem območju, ReCO Maribor obvesti o vzroku 
proženja alarma CORS, ki o tem obvesti pristojne službe v sosednji državi. 
 
 

 
D - 7 

 
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

 
P- 15 

 
Seznam oseb, ki se jih obvešča o izrednem dogodku 

 
P- 29 

 
Pregled veterinarskih organizacij 

 
P- 27 

 
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in  reševalnih postaj 

 
P- 28 

 
Pregled splošnih in specialističnih bolnic 

 

 

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 

POMOČ 

Na podlagi ocene stanja na prizadetem območju (ReCO, poverjeniki CZ, JGS in PGD), Poveljnik  
CZ občine sprejme odločitev o aktiviranju štaba CZ Mestne občine Maribor. 
 
Glede na oceno in možen razvoj dogodkov ob poplavah Poveljnik CZ občine aktivira: 
- Štab CZ  Mestne občine Maribor, 
- enote CZ Mestne občine Maribor, 
- službe za ZRP v občini, 
- občinsko Komisijo za ocenjevanje škode. 
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Ob manjših poplavah, kadar nastalo situacijo obvladajo posamezniki (lastniki ali uporabniki 
premoženja) oziroma organizacije, posredovanje sil za ZRP praviloma ni potrebno. 
 
Aktiviranje sil za ZRP tudi ni potrebno, ko zadostujejo redne intervencijske službe (medicinske, 
vzdrževalci infrastrukture) in gasilci.  
 
Poveljnik CZ občine se lahko odloči, da aktivira samo Štab CZ, ki nudi podporo rednim 
intervencijskim službam.  
 
V primeru poplav Poveljnik CZ občine aktivira načrt ZiR ob poplavah. Aktivirajo se Štab CZ Mestne 
občine Maribor, sile ZIR, Režijski obrat in strokovne službe. Za izvedbo aktiviranja poveljnik 
praviloma zadolži strokovnega sodelavca za ZiR občinske uprave. Aktivira se lahko tudi Komisija za 
ocenjevanje škode. 
 
 

6.1 Aktiviranje organov vodenja in strokovnih služb 

A. Aktiviranje Javne gasilske službe MOM: začetno aktiviranje Javne gasilske službe po sprejetem 
obvestilu o nesreči odreja dežurni vodnik Gasilske brigade Maribor ( 42. člen Odloka ), ki je 
istočasno 1. vodja intervencije. Nadaljnje aktiviranje javne gasilske službe se izvaja po načrtu 
aktiviranja gasilske službe, ki ga izdela poveljstvo JGS. Dokument  upravlja Poveljnik JGS oz. 
se posreduje v izvodu PGD, Gasilski zvezi Maribor in ReCO Maribor. Načrt je sestavni del 
načrtov zaščite in reševanja MOM.  

B. Aktiviranje službe nujne medicinske pomoči  odreja po sprejemu obvestila o nesreči pristojni 
dežurni delavec službe v skladu s pooblastili vodje Službe nujne medicinske pomoči.. 

C. Aktiviranje služb javnih gospodarskih podjetij: odrejajo po sprejemu obvestila o nesreči pristojni 
delavci podjetij v skladu s pooblastili direktorjev javnih podjetij.  

D. Aktiviranje vseh reševalnih sil Mestne občine  Maribor  odreja Poveljnik CZ Mestne občine 
Maribor ali namestnik poveljnika CZ MOM in župan. 

E. Aktiviranje JGS, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor, lahko s pisno odredbo odredi 
tudi pristojni državni organ ( Poveljnik CZ RS , Poveljnik CZ regije VŠR, Poveljnik gasilcev RS 
oz. Poveljnik gasilcev  VŠR), ko je potrebno  izvajati  naloge zaščite, reševanja in pomoči,  
katerih  načrtovanje in vodenje je v pristojnosti  državnih organov, oz. je za aktiviranje pristojen 
ReCO po določilih  Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. list 26/2008). 

        Z namenom, da se zagotovi zadostna pripravljenost oz. obseg gasilcev-reševalcev JGS               
        Maribor, gasilskih vozil in opreme javne gasilske službe v MOM,  odloča o silah in sredstvih   
        JGS, ki se napotijo izven MOM,  Poveljnik Javne gasilske službe Maribor. 
        Vodjo skupine JGS, ki vodi enoto JGS, napoteno v pomoč, odredi Poveljnik JGS. Delovodnik  
         dela  enote vodi vodja napotene enote.  
         Poročilo o delovanju napotene enote izdela vodja enote, potrdi ga Poveljnik JGS in  ga   
         posreduje ReCO ter  v vednost Poveljniku CZ MOM. 

F. Aktiviranje mestne redarske službe za izvajanje nalog ob nesreči odreja Poveljnik CZ MOM ali 
njegov namestnik v sodelovanju z vodjo redarske službe. 
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DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
DEJAVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOSTI 

 
Poročila o stanju 

  
Poveljnik CZ MOM 

 
 

  
 

 
Odredba Poveljnika CZ  MOM 

  
Poveljnik CZ MOM 

   
 

             Poveljnik CZ MOM 
   

   
 

             SZRON MOM 
   

   
Poveljnik CZ MOM 

   

   

               SZRON MOM 

   

   
Poveljnik CZ MOM 

   

   
Poveljnik CZ MOM 

    

       Shema  4: Aktiviranje sil in sredstev za ZRP 

 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku in članih štaba CZ Maribor 

P-2 Podatki o dežurnih osebah Mestne občine Maribor 

P-5 Seznam zbirališč sil ZIR 

P-11 Pregled Gasilskih enot MOM s podatki o poveljnikih in nam. poveljnikov 

P-15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

 

VZPOSTAVITEV 

PRIPRAVLJENOSTI OBČINSKIH 

SIL ZIR ZA ZRP 

 

PRESOJA RAZMER 

ODLOČANJE O AKTIVIRANJU SIL 

ZA ZRP 

POZIVANJE OBČINSKIH SIL ZA 

ZRP 

NAPOTITEV OBČINSKIH SIL ZA 

ZRP NA PRIZADETO OBMOČJE 

 

OSKRBA OBČINSKIH SIL ZA ZRP 

DOLOČITEV DELOVIŠČA IN 

IZDAJA DELOVNIH NALOGOV ZA 

ENOTE 

SPREMLJANJE DELOVANJA 

OBČINSKIH SIL ZA ZRP 
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6.2  Aktiviranje sil za zaščito in reševanje na regijski ravni 

 

Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah poteka glede na razglašeno stopnjo 

nevarnosti in po odločitvi Poveljnika CZ  glede na pričakovane posledice poplav. 

 

D - 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZIR MOM ob nesreči 

 D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP  MOM 

 

 

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 

Materialne, tehnične zaloge ter finančna sredstva za izvajanje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči 

aktivira Poveljnik Civilne zaščite Maribor s sklepom o aktiviranju sil in sredstev zaščite in reševanja. 

Aktivira se postavka proračunska rezerva.  

 

V skladiščih Civilne zaščite občine Maribor se : 

• skladišči in razdeljuje oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč štabom, enotam in 

službam Civilne zaščite, 

• skladišči in razdeljuje opremo in sredstva iz zalog materialnih sredstev prizadetim 

prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah iz občinskih zalog ter oprema in sredstva 

pridobljena iz Izpostave URSZR VŠ regije, 

• skladišči in razdeljuje se oprema in sredstva po potrebi tudi drugim reševalnim enotam, 

• zbira, skladišči in razdeljuje humanitarna in mednarodna pomoč, 

• pomaga pri distribuciji opreme in sredstev iz državnih blagovnih rezerv in sredstev iz 

mednarodne humanitarne pomoči. 

 

Materialna pomoč države ob razsežnih poplavah obsega posredovanje pri zagotavljanju posebne 

opreme, ki jo potrebujejo sile za ZRP na nivoju občine Maribor za izvajanje zaščitnih ukrepov in 

nalog ZRP, ter pomoč v obliki zaščitne in reševalne opreme, objektov, finančnih sredstev, hrane, 

pitne vode ter zdravil in drugih življenjskih pripomočkov.  

 

Mestna občina Maribor lahko zaprosi za materialna sredstva, kadar iztroši svoje zaloge. Prošnja za 

državno pomoč se posreduje izpostavi URSZR VŠR  izpostava Maribor, Bezjakova 151, Pekre v 

pisni obliki ali po elektronski pošti gp.mb@urszr.si . 

 

Za dodatna skladišča se v Mestni občini Maribor uporabi skladišča javnih podjetij v lasti Mestne 

občine Maribor v koliko se izkaže utemeljena potreba. 

 

 

P - 8 Pregled materialnih sredstev  in zaloga materialno tehničnih sredstev MOM 

P - 36 Seznam dobaviteljev zaščitnih sredstev 

D - 17  Vzorec prošnje za državno pomoč 

 

 

mailto:gp.mb@urszr.si
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Prevzem in razdelitev pomoči sta razdelana v Načrtu organizacije in delovanja  Regijskega 
logističnega centra CZ za VŠR. Prispela pomoč se zbira v Regijskem logističnem centru CZ za VŠR, 
od koder se organizira razdelitev na prizadeta območja. 
 
V primeru hujše nesreče se Regijski logistični center CZ za VŠR 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. 
 
 

6.4   Logistični center za sprejem mednarodne pomoči 

Izpostava URSZR Maribor v primeru obsežnih poplav na območju RS (območje VŠR regije ni 
prizadeto), organizira na Letališču Edvarda Rusjana Maribor logistični center za sprejem pomoči iz 
tujine. Center se organizira na zahtevo Poveljnika CZ RS. 
 
Logistični center za sprejem pomoči iz tujine ima naslednje naloge: 
- sprejema reševalne enote in službe iz drugih držav, 
- sprejema strokovnjake iz drugih držav, 
- sprejema materialno in humanitarno pomoč iz drugih držav. 
 
Prispela mednarodna pomoč se ne skladišči v logističnem centru za mednarodno pomoč, ampak 
se po možnosti takoj v skladu z odločitvami Poveljnika CZ RS pošlje v regijske logistične centre na 
prizadetih območjih. 
 

6.5 Mednarodna pomoč 

Mednarodno pomoč usklajuje URSZR in lahko glede na potrebe obsega: 
- storitve strokovnjakov, 
- pomoč reševalnih enot in služb, 
- uporabo zaščitne in reševalne opreme ter sredstev, 
- materialno pomoč (živila, pitno vodo, obleko, obutev, zdravila, krmo za živino, zabojnike, prikolice    
  in druga sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu kot pomoč za     
  lajšanje posledic nesreče), 
- uporabo letališč, prometnih sredstev in drugih možnosti na ozemlju in v zračnem prostoru druge   
   države znotraj zagotavljanja mednarodne pomoči. 
 
Posamezni strokovnjaki, reševalne enote in službe ter materialna pomoč iz drugih držav se glede 
na odločitev poveljnika CZ RS zbirajo v državnem logističnem centru v Ljubljani in regijskih logističnih 
centrih. V teh centrih se neposredno zbira pomoč, ki bi prihajala v Slovenijo po cestah in železnici. 
Odločitev o tem, v katerih logističnih centrih se pomoč zbira, sprejme poveljnik CZ RS. 
Za sprejemanje pomoči, ki v RS prihaja z zrakoplovi, so določena Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, 
Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Cerklje ob Krki.  
 
Za organizacijo in pomoč pri sprejemanju mednarodne pomoči, ki v Slovenijo prispe z zrakoplovi, in 
nadaljnjo dostavo v ustrezne logistične centre ali neposredno na ogroženo območje, so pristojne 
izpostave URSZR Kranj, Maribor in Brežice. 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

Operativno strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za ZRP se organizira in izvaja kot enoten 

sistem na lokalni, regionalni in državni ravni. Vodenje sil za ZRP in vodenja izvajanja zaščitnih 

ukrepov in nalog ZRP je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 

list RS, št. 51/06-UPB-1, 97/10 in 21/18-ZNOrg). 

 

7.1 Organi Mestne občine Maribor in njihove naloge 

Posamezni občinski organi imajo ob hudourniških in drugih poplavah  naslednje naloge ob izvajanju 

zaščite, reševanja in pomoči: 

 

7.1.1  Župan  

Župan Mestne občine Maribor opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in 

reševanja, predvsem pa: 

• skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje 

zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

• vodi zaščito, reševanje in pomoč, 

• v primeru naravne nesreče odloča o porabi rezervnih sredstev proračuna (Skladno z 

navodilom o izvrševanju proračuna lahko odloča o porabi proračunske rezerve v višini do 

40.000 EUR. O porabi višjih zneskov odloča mestni svet.), 

• v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, 

• odloča o nastanitvi ogroženih, 

• skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih, 

• sprejme načrte zaščite in reševanja, 

• skrbi za obveščanje javnosti. 

 

7.1.2    Poveljnik  CZ Mestne občine Maribor 

Vodenje sil za zaščito in reševanje ob poplavah na nivoju občine opravlja Poveljnik Civilne zaščite, 

tako da: 

- vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob poplavah, 
- skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito in reševanje, 
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito in reševanje ter mnenja 

in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo poplave, 
- vodi štab, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, 
- uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje, 
- odloča o uporabi sil in sredstev za zaščito in reševanje, 
- usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic poplav, 
- pripravlja predloge odločitev organov civilne oblasti, 
- obvešča poveljnika VŠR o posledicah in stanju na prizadetem območju in poteku del, 
- spremlja stanje na prizadetem območju. 

 
Poveljnik CZ lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito in reševanje določi vodjo 

intervencije. Poveljnik civilne zaščite  je ob poplavah za svoje delo odgovoren županu.  

Reševalne akcije neposredno vodijo vodje enot oziroma služb civilne zaščite. Neposredno vodenje 

operativnih sestavov prostovoljnih organizacij in društev opravljajo pri reševalnih akcijah njihovi 

poveljniki oziroma vodje. 
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7.1.3  Štab CZ Mestne občine Maribor 

Štab je organiziran za pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog 

zaščite, reševanja in pomoči. Štab pod vodstvom poveljnika CZ občine Maribor organizira in izvaja 

reševalne intervencije iz občinske pristojnosti, koordinira izvajanje zaščitnih ukrepov, usklajuje 

izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, organizira potrebno pomoč v silah in 

sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč, administrativne in finančne zadeve opravlja služba za 

podporo štabu. 

Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci občinske uprave ter drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo 

poveljnik. Poveljnik lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga 

začasna delovna telesa. 

 

7.1.4   Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor 

•     opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči ter druge operativne 

naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zadevajo urejanje, priprave in 

delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine, 

• zagotavlja pogoje za delo Poveljnika CZ občine in občinskega Štaba CZ, 

• zagotavlja administrativno in drugo  podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, reševanje 

in pomoč (služba za podporo štabu), 

• pomaga pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic, 

• zbira, obdeluje in posreduje podatke o nesrečah in drugih dogodkih, 

• oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje;  

• vodi priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih neposrednega PP ter izvaja 

operativne naloge;  

• upravlja dokumente načrtov za zaščito in reševanje MOM in skrbi za javno predstavitev  le 

teh;  

• koordinira z organi Mestne uprave vodenje priprav za delovanje dejavnosti ob nesrečah. 

 

7.1.5   Občinska uprava Mestne občine Maribor 

• organizira delo občine v skladu z nastalo situacijo, 

• izvaja vse naloge in jih opravlja v skladu z nastalo situacijo po odločitvi župana in poveljnika 

CZ občine Maribor ob sodelovanju z direktorjem občinske uprave, 

• aktivira in objavi telefonsko številko za posredovanje informacij občanom,  

• organizira službo za informiranje javnosti, 

• opravlja vse druge naloge iz svoje pristojnosti, 

• občinska uprava izdela načrt dejavnosti. 

 

D - 22 Načrt dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Maribor  
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7.1.6  Javna gasilska služba Maribor 

 

Izvaja aktivnosti iz svojih pristojnosti in se na podlagi odredbe Poveljnika CZ vključuje v izvajanje 

nalog, ki jih lahko izvaja glede na opremljenost in usposobljenost. 

Javno gasilsko službo (JGS) Mestne občine Maribor, sestavljajo: Poklicna gasilska enota Javni 

zavod Gasilska brigada Maribor (JZGB) in enajst (11) prostovoljnih gasilskih enot. V JGS je JZGB 

Maribor osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu posredovanju na vsem območju 

v MOM. Prostovoljne gasilske enote PGD so organizirane v sektorjih, vsaka ima svoje območje 

delovanja. Glede na potrebe lahko nadrejeni poveljnik v JGS odloči, da katerakoli prostovoljna 

gasilska enota izvaja aktivnosti kjerkoli na območju MOM. JGS ima enega poveljnika in tri sektorske 

poveljnike, kateri ga v njegovi odsotnosti nadomeščajo. Pri načrtnem in usklajenem pripravljanju na 

delovanje JGS poveljniku pomaga poveljstvo, ki ga sestavljajo poveljnik, sektorski poveljniki, člani 

strokovnega sveta GB Maribor. Pri operativnem delovanju poveljniška struktura JGS Maribor 

poveljuje prostovoljnim gasilskim enotam v skladu z odločitvami, ki jih pri vodenju intervencije 

sprejme vodja intervencije na mestu nesreče (praviloma vodja enote JZGB Maribor) in vodja 

intervencije kot celote (praviloma oseba, izvaja funkcijo vodje izmene JZ GB Maribor). 

 

 

7.2  Prostovoljne in druge organizacije 

7.2.1  Območno združenje Rdečega križa Maribor 

Prostovoljno opravljajo naloge pomoči potrebnim in razdeljevanja živil ter drugih potrebščin. Na 

področju organiziranosti prostovoljskih sil za zaščito in reševanje v RS so del sistema tudi enote 

RKS, ki so organizirane na podlagi predpisov in sile RKS, ki jih organiziramo na temelju mednarodnih 

pogodb in konvencij, h katerim je pristopila tudi RS. Območno združenje Maribor ima naslednje sile: 

• Člani enote Stacionarija RKS pri Območnem združenju Maribor, 

• Člani bolničarskih Ekip za prvo pomoč (Ekipe Prvo Pomoč) pri RKS – OZ Maribor, 

• prostovoljci RKS – OZ Maribor, ki delujejo na področju organiziranja krvodajalstva. 

 

Prostovoljci OZRK Maribor v Stacionariju in Ekipah za prvo pomoč so usposobljeni za nudenje 

najnujnejše pomoči in oskrbe najbolj ogroženega prebivalstva.  

Usposobljeni so za:  

• zagotavljanje prve pomoči,  

• nujne namestitve najšibkejših,  

• nujne materialne oskrbe in nujne psihosocialne podpore. 

 

Prostovoljci OZRK, ki skrbijo za organizacijo krvodajalskih akcij v regiji, so usposobljeni organizirati 

vse potrebno za izvedbo nujnih krvodajalskih akcij, v primeru potrebe po povečani količini krvi, ki jih 

zdravstvo potrebuje zaradi izrednih dogodkov.   

Člani Službe za iskanje pogrešanih pri RKS – OZ Maribor so del mreže RKS za iskanje pogrešanih 

in vzpostavljanje družinskih stikov v primerih vojn, agresij ali drugih masovnih nesreč. Delujejo na 

podlagi mednarodnega mandata in sodelujejo z Mednarodno Federacijo RK, Mednarodnim 

komitejem RK in nacionalnimi zvezami RK po svetu.  

Ob zgoraj navedenih nalogah pa, v primeru potrebe, RKS – OZ Maribor, v okviru strokovne službe 

in preko mreže Krajevnih odborov, s pomočjo prostovoljcev in zaposlenih, opravlja tudi humanitarno 

poslanstvo. O potrebah in vsebini poslanstva se z občino sklenejo dogovori.  
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Predlog dopolnitev je oblikovan na način, da se RKS in njegove naloge v dokumentu zabeležijo 

neposredno, kajti ne gre za splošno nevladno organizacijo ali humanitarno društvo civilnega prava 

v RS, temveč za članico mednarodnega gibanja, katerega delovanje temelji na mednarodnih 

pogodbah in posebnem zakonu, ki ureja status organizacije v Sloveniji, to pa navsezadnje zahtevajo 

tudi naloge, ki jih RKS, v primerih vseh nesreč, kot nosilka javnih pooblastil, aktivno izvaja. 

D - 109 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah 

 

 

7.2.2 Veterinarska ambulanta  

Sodeluje pri izvajanju in nadzoru zaščitnih ukrepov v zvezi z svojo dejavnostjo, spremlja stanje in 

nudi pomoč pri izvajanju ukrepov za zaščito živine in živinorejskih izdelkov. 

P-29 Pregled veterinarskih organizacij 

 

7.2.3 Zdravstven domovi v občini 

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor: 
 
- organizirajo in izvajajo medicinsko oskrbo na terenu in v zdravstvenih ustanovah, 
- koordinirajo sile in sredstva zdravstva v občini in posredujejo pri zagotavljanju pomoči iz drugih   

regij, 
- izvajajo druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 
 

7.2.4 UKC Maribor 

Univerzitetni klinični center Maribor (bolnica): 
 
- izvaja nujno specialistično zdravstveno pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične 

bolnišnice, 
- po potrebi reorganizira delovanje bolnišnice za delo ob množičnih nesrečah, 
- sprejme poškodovane in ranjene v nadaljnjo zdravljenje, 
- izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 
 

 

7.3  Operativno vodenje 

Operativno strokovno vodenje sil za ZRP Mestne občine Maribor izvajajo Poveljnik CZ Maribor ob 

pomoči svojih namestnikov, Štaba CZ Maribor, vodij intervencij pri JGS in vodij reševalnih enot 

vključenih v sistem ZIR MOM ter Služba za podporo – javni uslužbenci zaposleni v Službi za zaščito, 

reševaje in pomoč Mestne občine Maribor oz. MOM. 

Operativno vodenje na občinski ravni se prične v Mestni občini Maribor ob prejemu obvestila o 

naravni nesreči s strani ReCO Maribor ali ob prejemu obvestila Poveljnika VŠ regije. Takoj po 

prejemu obvestila odgovorna oseba  za področje zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor obvesti 

Poveljnika Civilne zaščite občine  Maribor ter ostale iz skupne priloge P-15: Podatki o odgovornih 

osebah, ki se jih obvešča o nesreči, ta pa v skladu s tem načrtom predlaga Županu občine Maribor 

sprejem sklepa o aktiviranju tega načrta ter aktiviranju občinskega Štaba civilne zaščite občine 

Maribor  ter organe vodenja po načrtu dejavnosti Občinske uprave Mestne občine Maribor. V 

primeru, da je obseg nesreče oziroma njene posledice tolikšen, da je aktiviran Poveljnik CZ RS; le-

ta prevzame vodenje. 
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           Shema  5: Vodenja sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor 

 

Poveljnik CZ Mestne občine Maribor je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu 

poveljniku CZ VŠR. 

Reševalne akcije neposredno vodijo vodje enot oziroma služb civilne zaščite. Neposredno vodenje 

operativnih  sestavov  prostovoljnih organizacij  in  društev  opravljajo  pri  reševalnih  akcijah  njihovi 

poveljniki oziroma vodje društev. 

Štab CZ mora ob nesreči čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti 

predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne reševalne pomoči. V 

tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije. 

Štab CZ se mora osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za 

življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve 

izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije. 

Štab CZ občine Maribor ob  nesreči organizira svoje delo v Javnemu zavodu Gasilska brigada 

Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor.  

Poveljnik CZ v občini Maribor spremlja razmere in aktivnosti na terenu in o tem poroča Poveljniku 

CZ Vzhodno štajerske regije. 

Vodja intervencije 

Vodja intervencije vodi intervencijo z obstoječimi oz. razpoložljivimi silami in sredstvi. Vodi in 

koordinira aktivnosti vseh reševalnih in drugih sestavov ZRP, ki pridejo na lokacijo ZRP aktivnosti. 

Vodja intervencije izvaja predvsem sledeče: 

- oceni stanje na kraju nesreče, 
- določi lokacijo od koder intervenirajo reševalne enote, 
- določi metode in vrstni red reševalnih posegov, 
- razporedi reševalce na delovna mesta, 
- določi mesto za triažo poškodovanih oz. mesto, od koder jih reševalna vozila odpeljejo v 

zdravstvene ustanove, 
- zbira potrebe po pomoči (reševalcih, potrebni opremi in zamenjavi enot), 
- preda dolžnost naslednjemu vodji. 
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7.4  Organizacija zvez 

Pri neposrednem vodenju intervencije in drugih akcij ZRP se uporabljajo sistem radijskih zvez 
zaščite in reševanja (ZA-RE, ZA-RE PLUS) ter sistem osebnega klica, za komunikacijo z zračnimi 
plovili pa posebne letalske radijske postaje. Sistem zvez ZA-RE se obvezno uporablja pri vodenju 
intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcij. Telekomunikacijska središča tega sistema so v 
centrih za obveščanje, prek katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne 
funkcionalne telekomunikacijske sisteme. 
 
Pri prenosu podatkov in govornem komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno  povezanih 
omrežjih skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakonom o 
telekomunikacijah. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in 
drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka s storitvami oziroma zvezami, kot so: 
 

• sistemi in omrežja: 
– radijske zveze – sistem ZA-RE, ZARE DMR in ZA-RE PLUS, letalske radijske postaje, 
– sistem osebnega klica ZARE, 
– paketni radio za prenos podatkov in druge zveze, ki jih uporablja Zveza radioamaterjev 

Slovenije 
– sistem javne stacionarne telefonije, 
– sistem javne mobilne telefonije, 
– prenosne bazne postaje mobilne telefonije, 
– sistem zvez, ki jih uporablja Slovenska vojska, 
– internet zaščita 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. 

 
Pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije ob naravni ali drugi nesreči operaterjem sistema 
javne stacionarne in mobilne telefonije zagotavlja dostope do komunikacijskih objektov, ki so na 
območjih nesreče (intervencije) v okvari, in sicer do odprave napak ter ponovnega začetka 
delovanja. 
 
 
Sistem zvez ZA-RE 
 
Pri neposrednem vodenju akcij ZRP se za govorne komunikacije uporablja sistem radijskih zvez 
zaščite in reševanja ZA-RE ter za pozivanje sistem osebnega klica ZA-RE. Sistem zvez ZA-RE se 
obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih akcijah na področju zaščite in reševanja. 
 
V izgradnji je digitalni sistem DRO-DMR za potrebe zaščite in reševanja in se bo po izgraditvi povezal 
s sistemom TETRA v enovit sistem državnih organov DRO. 
 
Telekomunikacijska središča sistema ZA-RE so v centrih za obveščanje, prek katerih se zagotavlja 
povezovanje uporabnikov v javne in zasebne profesionalne komunikacijske sisteme in omrežja.  
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Uporaba mobilnih repetitorskih postaj ZA-RE 
 
Mobilne repetitorske postaje se uporabljajo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj radijske 
mreže sistema zvez ZA-RE ali za izboljšanje delovanja te mreže, če gre za lokacijo s slabšo 
pokritostjo z radijskim signalom ZA-RE ali za potrebe po dodatnem repetitorju zaradi povečanega 
radijskega prometa oziroma zahteve zaradi organizacije prometa radijskih zvez ZA-RE ob nesreči.  
 
 
 
  Karta 23: Repetitorske postaje s kanali sistema ZA-RE 

Slika 5: Vir: URSZR, 2016 
 
 
 
Podsistem osebnega klica 
 
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica (pozivniki). Ta omogoča pošiljanje 

pisnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila pošiljajo pristojni regijski centri za 

obveščanje. Oddajniško mrežo sestavlja 53 oddajnikov zgornje in 73 digitalnih repetitorjev spodnje 

mreže. Če bi bilo nujno, bi bilo mogoče namestiti tudi mobilni digitalni repetitor. 

 

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za 
izvajanje ZRP 

D - 30 Navodilo za uporabo telekomunikacijskega sistema 

P - 44 Dokumenti o obveščanju in alarmiranju ob izrednem dogodku 
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8. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 

8.1 Zaščitni ukrepi 

Štab CZ  po pregledu posledic poplav presodi situacijo in se pripravi na izvajanje ukrepov za ZRP. 

V kolikor so posledice tolikšne, da zahtevajo ukrepanje, se aktivirajo potrebne sile ZRP občine  in 

izvajajo: 

- prostorsko, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe, 

- evakuacijo,  

- zaščito kulturne dediščine, 

- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 

- radiološko, kemijsko in biološko zaščito, 

- zaščito kulturne dediščine. 

 

Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov je v pristojnosti občine. V kolikor občina s svojimi silami in 

sredstvi ne more izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč sosednje občine in regijo oz. državo. 

 

8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se začnejo izvajati takoj po prvih obvestilih o zviševanju 
vodostaja vodotokov. Obvezne javne gospodarske službe na področju urejanja voda (koncesionar 
Drava VGP Ptuj d. o. o., DRSV-Sektor območja Drave, Pomgrad VGP d.d., upravljavci objektov 
Dravske elektrarne Maribor, d. d. za vodni pregradi HE Mariborski otok in Jez Melje z MHE Melje) 
ter drugi pristojni organi Mestne občine Maribor, poostrijo nadzor nad zadrževalniki vode, jezovi in 
nasipi, kjer obstaja nevarnost, da bi narasle vode lahko te objekte poškodovale. 
 
Glede na stanje pravočasno predlagajo ukrepe (rušenje naravnih pregrad, gradnja in utrjevanje 
nasipov, gradnja zadrževalnikov, praznjenje umetnih akumulacij, odstranjevanje plavja iz struge, 
izkopi razbremenilnih kanalov za odvajanje poplavnih vod, ščitenje posameznih objektov s 
tesnjenjem odprtin in drugi ukrepi), katerih glavni namen je zavarovati ljudi in njihovo premoženje 
pred poplavami. Pri opravljanju nalog omenjena podjetja sodelujejo s Poveljnikom CZ Mestne občina 
Maribor.  
 
Občinski štab CZ in enote Civilne zaščite, javne gospodarske službe na področju urejanja voda 
(koncesionarji) in druga podjetja morajo takoj ob pojavu nevarnosti nastopa visokih voda začeti 
izvajati operativne zaščitne ukrepe. Izvajajo se ukrepi dodatne obrambe nasipov, zapora ali ščitenje 
prometnic, ipd. 
 
Ti ukrepi so mogoči, če je opozorilo na nevarnost posredovano dovolj zgodaj. 

Če poplava ogroža območje, po katerem potekajo daljnovodi, operater v ReCO Maribor v 

sodelovanju s CORS posreduje pristojnemu sistemskemu operaterju električne energije oziroma 

pristojnemu distribucijskemu podjetju Elektro Maribor d.d. zahtevo vodje intervencije po izklopu 

daljnovodov. Vodja intervencije pri odločitvi za izklop daljnovoda upošteva pomen posameznega 

daljnovoda za neprekinjeno oskrbo z električno energijo. 

Ob poplavi naloge izvajanja zapor cest in zagotovitev začasnih obvozov izvedejo podjetja oziroma 

službe, ki skrbijo za vzdrževanje cest, občinskih Nigrad d.o.o. in državnih CP Ptuj. 

Policija izvaja nadzor in urejanje prometa na ogroženem območju. 

Slovenske železnic (SŽ) poskrbijo za potrebno Varnost na železniški infrastrukturi. 
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Skrbniki plovnih območij prepovejo plovbo plovil celinske plovbe. 

Za območje Mestne občine Maribor ima koncesijsko pogodbo za upravljanje z vodno infrastrukturo 

sklenjeno podjetje VGP Drava Ptuj.  Hkrati skrbi za vzdrževalna dela na vodotokih in izvaja ukrepe 

na vodni infrastrukturi v času povečane ogroženosti in naravnih nesreč.  

Mestna občina Maribor s svojimi enotami CZ takoj po poplavah začne izvajati zaščitne ukrepe in 

poroča o izvršenih ukrepih poveljniku CZ Vzhodnoštajerske regije. 

V primeru, da redne službe ne zmorejo vseh nalog, pri izvajanju ukrepov sodelujejo enote ZiR. 
 
Za protipoplavno zavarovanje posameznih ogroženih lokacij ter črpanje vode iz zalitih objektov lahko 
Poveljnik CZ občine aktivira JGS Maribor – JZ GB Maribor in Prostovoljna gasilska društva. JGS MO 
Maribor tudi samostojno intervenira (aktivirana na osnovi načrta aktiviranja). 
 
Glede na presojo razmer se izdelajo nasipi in zapore pred kletmi, zaprejo ogrožene in poplavljene 
prometnice, evakuirajo ogroženi  prebivalci, izpraznijo kleti in drugi poplavno ogroženi prostori ipd.  
 
Posebna pozornost  se nameni cestnim prepustom in mostovom, da se zaradi naplavin ne zmanjša 
pretočnost.  
 
Za odstranjevanje naplavin, ruševin, popravilo mostov, ureditev obvozov in urejanje pretočnosti 
vodotokov Poveljnik CZ zadolži  javna in druga pogodbena podjetja, ki imajo ustrezna delovna 
sredstva. 
 
Po potrebi se glede  nevarnosti in posledic  angažira tudi  Režijski obrat občine, društva in nevladne 
organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor. 
 

Preglednica  4: Možne lokacije za namestitev protipoplavnih pregrad 

ZAP. 
ŠTEV. OBČINA OBMOČJE 

LOKACIJA PREGRADE                       
(naslov najbližjega objekta, HŠ) 

DOLŽINA PREGRADE 
V METRIH 

1 MO Maribor Hrastje Hrastje 87 52 

2 MO Maribor Srednje Srednje 19 a 150 

3 MO Maribor Brestrnica Na Gaj 108 50 

4 MO Maribor Brestrnica Na Gaj 110 33 

5 MO Maribor Brestrnica Na Gaj 120 64 

6 MO Maribor Jelovec Ob potoku 30, 32 56 

7 MO Maribor Brestrnica Šober 21A 46 

8 MO Maribor Brestrnica Šober 21B 61 

9 MO Maribor Zrkovci Logi 29 50 

10 MO Maribor Zrkovci Zrkovci 27 53 

11 MO Maribor Zrkovci K brodu, od HŠ 18 do HŠ 22 150 

12 MO Maribor Trčova Trčova, od HŠ 81 do HŠ 92 265 

13 MO Maribor Celestrina Celestrina HŠ 2, 2F 269 

14 MO Maribor Malečnik Malečnik, HŠ 55 in 55A 396 

15 MO Maribor Malečnik Malečnik, od HŠ 160 do HŠ 172 235 

16 MO Maribor Dogoše Nad reko 26A 204 

17 MO Maribor Dogoše Dupleška cesta 330 296 

  SKUPNA DOLŽINA MOBILNIH PROTIPOPLAVNIH PREGRAD: 2430 

Vir: GIS MOM 
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      Karta  24:  Možne lokacije za namestitev mobilnih pregrad 

                      Vir: GIS MOM 
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P - 56 Pregled odlagališč za ruševine in odpadne snovi v Mestni občini Maribor 

P - 401 Pregled izvajalcev javnih služb za  ravnanje s trupli živali in drugimi živalskimi 
stranskimi proizvodi  

P - 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe ZIR v občinskih prostorskih aktih 

D - 16 Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture 

P - 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

P - 38 Pregled objektov za skladiščenje nevarnih odpadkov 

P - 63 Seznam odstranjevalcev odpadnih snovi 

 

 

8.1.2  Evakuacija 

Evakuacija je organiziran umik prebivalcev iz ogroženega na varnejše območje. Evakuacija ob 

poplavah se izvaja le, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in dobrin. Če je dovolj 

časa, se lahko poleg ljudi evakuirajo tudi materialne dobrine. Evakuacijo odredi župan in v nujnih 

primerih Poveljnik CZ  ali vodja intervencije. 

Prebivalci iz ogroženih objektov se ob poplavi  evakuirajo v najbližji nastanitveni objekt.  

Seznam namestitvenih objektov je priloga načrta.  

 

DOKUMENTACIJA, 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
DEJAVNOSTI 

PRIMARNA ODGOVORNOST 

 
Sporočilo za javnost 

 
 
 

 
Poveljnik CZ MOM 

  
 

 

 
 

Poveljnik CZ MOM 
 
 

Odredba  
Poveljnika CZ MOM 

 
 

 
 
 

Poveljnik CZ MOM 
  

 
 

 

  
 
 

        Policijska uprava Maribor 

  
 
 

 
Informacijski center 

                                                                                                        

                                                                                                                        Štab CZ MOM 

 

  Shema 6: Potek evakuacije 

 
Prebivalcem, ki so zaradi poplave ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in, ki se zaradi 
ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča, se  zagotovi  zatočišče in oskrba z najnujnejšimi 
življenjskimi potrebščinami. 
 

JAVNA OBJAVA LOKACIJ 
EVAKUACIJSKIH ZBIRALIŠČ 

PRIPRAVA NA EVAKUACIJO – 

DAJANJE NAVODIL 

ORGANIZACIJA  EVAKUACIJE 
PREBIVALCEV 

USMERJANJE PROMETA, 

VZDRŽEVANJE REDA 

EVIDENTIRANJE PREBIVALCEV 

SPREJEM IN OSKRBA 
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Navedene naloge koordinira občinski Štab CZ ob pomoči poverjenikov, mestnih četrti in krajevnih 

skupnosti, JGS – JZ GB Maribor in prostovoljnih gasilskih društev. 

 

P- 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P - 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove 
zmogljivosti, ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P - 24 Pregled enot, služb  in drugih operativnih sestavov društev in nevladnih organizacij, ki 
sodelujejo pri reševanju 

P - 25 Pregled humanitarnih (človekoljubnih) organizacij, ki sodelujejo pri oskrbi prebivalcev 

D - 9 Zaščitni ukrep evakuacija–priporočilo 

 

 

       8.1.3  Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 

Oskrba ogroženih prebivalcev na območju, ki so ga zajele poplave se izvaja v primerih, ko prebivalci 

zaradi ogroženosti življenja morajo zapustiti domove. Zberejo se na predvidenih varnih mestih 

(sprejemališčih) v bližini stalnih bivališč.  

Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in 

drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo 

vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče možnost za 

trajno nastanitev. 

Potek dejavnosti je naslednji: 

1. Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča – Štab CZ MOM. 

2. Odločanje o nastanitvenih zmogljivostih – Poveljnik CZ MOM. 

3. Nastanitev ogroženega prebivalstva – Poveljnik CZ MOM. 

4. Postavitev začasnih bivališč – Poveljnik CZ, taborniki, skavti. 

5. Organiziranje oskrbe prebivalcev v nastanitvenih objektih - Poveljnik CZ MOM. 

6. Zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči - Humanitarna komisija MOM, Rdeči križ, 

Karitas. 

7. Spremljanje preskrbe z življenjskimi  potrebščinami – Poveljnik CZ MOM. 

 

P - 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

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

 

 

8.1.4  Radiološka, kemijska in biološka zaščita  

Ob poplavah nastane nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, v katerih se proizvajajo, 
uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v 
okolje, predvsem v poplavljene vode. Enote za RKB-zaščito morajo takoj ob poplavah oziroma 
takrat, ko se nivo vode zniža, pregledati celotno ogroženo območje in ugotoviti prisotnost, vrsto ter 
količino nevarnih snovi v okolju. 
 
Ob obvestilu ob izlitju nevarne snovi v vodo oziroma ob informaciji, da je poplavljena voda 
onesnažena z nevarno snovjo se izvajajo zaščitni ukrepi in naloge ZRP, določene z načrtom zaščite 
in reševanja za nesrečo z nevarnimi snovmi.  
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Radiološka, kemijska in biološka zaščita (v nadaljnjem besedilu: RKB-zaščita) obsega: 

- izvidovanje nevarnih snovi v okolju  
- detekcija, identifikacija, dozimetrija, 
- preprostejše analize, 
- ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij, 
- ugotavljanje prenehanja radiološke in kemijske nevarnosti, 
- jemanje vzorcev za analize in preiskave, 
- usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnega ukrepa, 
- izvajanje dekontaminacije ljudi in opreme. 

 
RKB-zaščito organizirajo in pri izvajanju zaščitnega ukrepa sodelujejo gospodarske družbe, zavodi 
in druge organizacije, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali 
skladiščijo nevarne snovi, ter občina, skupaj z gasilskimi enotami širšega pomena (za MOM: JZ GB 
Maribor), na območju katerih je sedež naštetih družb. Še posebej je zaradi velikih količin (uporaba v 
prometu in gospodinjstvih) treba izvajati nadzor nad iztekanjem nafte in naftnih derivatov ter preveriti 
stanje cistern za kurilno olje v individualnih zgradbah. 
 
Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu 
in skladiščenju živil, zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi in izobraževanju otrok, morajo 
zagotoviti zaščitna sredstva in izvajati predpisane ukrepe za RKB-zaščito. V primeru poplav RKB-
zaščita predstavlja tudi preprečevanje izliva in raznosa nevarnih in kužnih snovi (npr. fekalije) v 
poplavno vodo ter ugotavljanje ustreznosti pitne vode, poplavljenih prehrambnih izdelkov, prostorov 
in območij ter njihovo dezinfekcijo in varno odlaganje. 
 
Ob pojavu poplav lahko pride do različnih nevarnosti za javno zdravje. NIJZ, OE Maribor na podlagi 
ocene tveganja predlaga ukrepe za varovanje zdravja s poudarkom na najbolj ranljivih skupinah 
populacije. V primeru izbruhov ali epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh oz. drugih nevarnostih za 
javno zdravje NIJZ, OE Maribor:  
 

- naredi oceno tveganja za zdravje ljudi; 
- predlaga, usmerja in usklajuje splošne in specifične proti epidemične oz. druge ukrepe za 

varovanje zdravja; 
- obvešča strokovno in splošno javnost o ukrepih; 
- ugotavlja okužena in ogrožena območja; 
- opredeljuje potrebe po vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh in obremenjenosti 

s kemijskimi onesnaževali ob pomoči sil za ZRP in SV ter izvaja ustrezne varovalne proti   
epidemične ukrepe, 

- predlaga izvedbo dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, kar izvede 
NLZOH, OE Maribor ob pomoči sil za ZRP in SV. 

 
Zaradi varovanja javnega zdravja ZIRS, OE Maribor izvaja nadzor nad zdravstveno higienskim 
stanjem začasnih bivališč (nastanitveni centri in drugi objekti) ob poplavah in evakuacijah, kjer je 
povečana koncentracija prebivalcev. 
 
Za detekcijo in identifikacijo radioloških, kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob nesrečah 
z nevarnimi snovmi in drugih nesrečah URSZR, če je treba, aktivira tudi ekološki laboratorij z mobilno 
enoto (ELME), mobilno enoto z ekološkim laboratorijem (MEEL) ter sodeluje s SV in njenimi 
zmogljivostmi. aktivnosti bomo po potrebi, odvisno od obsega zaprosili  pomoč regije in sicer  RKB 
ekipe za izvidovanje. 
 
V poplavnem območju ob vodotoku Drava predstavljata potencialno nevarnost za nesrečo z 

nevarnimi snovmi podjetja Henkel Maribor d.o.o. s sedežem in proizvodnjo v Industrijski ulici 23, 

Plinarna Maribor d.o.o. s sedežem v Plinarniški ulici 9 in Mariborska livarna Maribor d.d. na naslovu 

Oreško nabrežje 9. 
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8.1.5   Zaščita kulturne dediščine 

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 
preprečevanje škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino. Priprave in zaščitne ukrepe ter tudi 
ukrepe reševanja ob poplavah izvajajo lastniki in uporabniki oziroma upravljavci kulturne dediščine, 
pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki zagotavlja učinkovito strokovno in pravno 
varstvo dediščine ob spoštovanju mednarodnih konvencij.  
 
Pri izvajanju zaščite in reševanja kulturne dediščine, če je treba, sodelujejo tudi enote in službe CZ, 
gasilske enote in druge sile za ZRP, če je tako predhodno usklajeno z lastniki in uporabniki oziroma 
upravljavci kulturne dediščine. Zaščita in reševanje kulturne dediščine vključuje tudi premestitev 
premične kulturne dediščine, če je to potrebno zaradi obsega poplav in nevarnosti za uničenje  
dediščine. 
 
 

P-31  Pregled kulturne dediščine 

 

8.2  Naloge zaščite, reševanja in pomoči 

8.2.1 Tehnično reševanje ob poplavah 

Reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin iz vode, iskanje pogrešanih in črpanje vode iz zalitih in 
poplavljenih objektov opravljajo lokalno pristojne gasilske enote, osrednje gasilske enote in gasilske 
enote širšega pomena, tehnično-reševalne enote CZ, potapljaška društva ter regijska ekipa za 
reševanje na vodi in iz vode. 
 
Ob poplavah se izvajajo gradnje in popravila vodne infrastrukture, pri tem pa sodelujejo obvezne 
javne gospodarske službe na področju urejanja voda (koncesionarji), podjetja za vzdrževanje cest, 
gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo in drugi. Pri opravljanju teh nalog, če je treba, sodelujejo 
tudi enote SV.  
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8.2.2 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 

V okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanja zdravja ljudi 
na prizadetem območju. Prva pomoč se izvaja zunaj zdravstvenih zavodov, skupaj z reševanjem na 
kraju samem.  
 
Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do 
strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja. Prvo pomoč ob poplavah, če je treba, izvajajo 
ekipe prve pomoči CZ občine. Njihove naloge so nudenje prve pomoč poškodovanim in obolelim, 
sodelovanje pri prevozu in negi poškodovanih ter obolelih in izvajanju sanitarno-higienskih in 
protiepidemičnih ukrepov. Pri opravljanju teh nalog, če je treba, sodeluje tudi vojaška zdravstvena 
služba. Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo v okviru osebne in vzajemne zaščite. 
 
Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob poplavah izvajajo službe nujne medicinske pomoči, organizirane 
na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti skladno s smernicami za delovanje sistema 
nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. 
 
Naloge vseh ekip za izvajanje NMP so: 
 

- v najkrajšem mogočem času dati pacientu NMP, 
- zagotoviti neprekinjeno NMP, 
- zagotoviti nujne prevoze poškodovanih in obolelih oseb, 
- v najkrajšem mogočem času prepeljati pacienta v javni zdravstveni zavod, 
- upoštevati predpisane higienske in protiepidemične ukrepe, ki jih določi NIJZ in jih izvajajo    

različne službe (NIJZ OE Maribor spremlja izvajanje teh ukrepov,  ZIRS OE Maribor pa vrši 
inšpekcijsko nadzorstvo), 

- oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki. 
 
Ob poplavah lahko pride tudi do utopitev ljudi. Za reševanje iz vode in nujno medicinsko pomoč sta 
potrebna specifično znanje in oprema. Za reševanje iz vode so pripravljene in usposobljene posebne 
enote potapljačev, gasilcev in enote za reševanje na vodi in iz nje.  
 
Ob obsežnih poplavah in večjem številu mrtvih bi se poleg rednih služb, ki opravljajo identifikacijo 
mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani. 
 
Preživeli ob obsežnih poplavah in svojci žrtev poplav zaradi psihične prizadetosti (strah, izguba 
doma in drugo) pogosto potrebujejo psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob poplavah dajejo 
različni strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki in drugi). 
 
Za organizacijo psihološke pomoči ob poplavah je pristojna občina, ki jo organizira v sodelovanju s 
strokovnimi službami. Pri opravljanju teh nalog, če je treba, sodelujejo tudi vojaški psihologi. V ta 
namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v nesreči, z napotki, 
kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo.  
 
Prostovoljni reševalci, poklicni gasilci in zaposleni v centrih za obveščanje znotraj sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami so skladno s smernicami za psihološko pomoč reševalcem prav 
tako deležni takšne pomoči, če jo potrebujejo. 
 

P - 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

D - 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
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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, 
- poostren nadzor nad živili živalskega izvora, 
- spremljanje epizootiološke situacije. 
- naloge opravljajo veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo ter delavci UVHVVR in   

Nacionalnega veterinarskega inštituta. 
 
Pri izvajanju veterinarske pomoči ob poplavah lahko sodelujejo tudi ustrezne enote in  službe CZ, 
gasilske enote ter druge sile za ZRP.  
 
Prva veterinarska pomoč v primeru poplav se izvaja na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor 
VURS in obsega zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju, 
dajanje prve veterinarske pomoči, zakol, odstranjevanje živalskih trupel in izvajanje drugih higienskih 
in proti epidemijskih ukrepov. 
 
Na priobalnem pasu vodotokov na območju MOM ne beležimo številčnejše vzreje živali. Lahko pa 
Drava naplavi kadavre, ki jih je potrebno takoj odstraniti. 
 
Za odvoz kadavrov je odgovorna Veterinarsko higienska služba, ki poskrbi za prevoz poginulih živali 

v zbiralnico kadavrov ob Karantanski ulici 37 v Mariboru in nato za njihovo neškodljivo uničenje v 

prostorih Veterinarske higienske službe  v Ljubljani. 

 

P - 29 Pregled veterinarskih organizacij   

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

 

8.2.4  Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob poplavah obsega: 
 

- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali, 
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali, 
- nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi 

potrebščinami, 
- zagotavljanje razmer za osebno higieno, 
- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture, 
- oskrbo z električno energijo, 
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav, 
- zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez, 
- zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme. 

 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov  za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje je usposobitev 
uporabe transportne infrastrukture,  infrastrukturnih objektov in naprav. 
 
Za opravljanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje skrbijo javne službe, 

Humanitarna komisija MOM,  javna komunalna podjetja Mestne občine Maribor, koncesionarja 

DARS-a in DRSI-ja.  
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Za odpravljanje poškodb in vzpostavitev delovanja električnega omrežja skrbi Elektro Maribor, za 

funkcioniranje javnega vodovodnega omrežja Mariborski vodovod. 

Nujno zdravstveno oskrbo poškodovanim prebivalcem nudi Zdravstveni dom Adolfa Drolca, v skladu 

z načrtom zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri tem nudijo ekipe PP 

CZ Mestne občine Maribor, predvsem pri transportu poškodovanih in nudenju prve laične pomoči. 

 

Za oskrbo poškodovanih živali poskrbi Veterinarska bolnica Maribor v skladu z načrtom VURS za 

postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi nudijo pripadniki enot CZ občine ter 

lastniki živali. 

 

Nastanitev in oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami prebivalcev, ki jih nimajo zaradi 

poškodovanih stanovanj bivališča, usmerja Poveljnik CZ. 

 

Naloge izvajajo Štab CZ, Služba za podporo štabu CZ, Humanitarna komisija MOM,  Društvo 

tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška in Združenje slovenskih skavtinj in skavtov, ki so na 

podlagi pogodbe zadolženi za postavitve začasnih bivališč in stacionarijev, ob sodelovanju s 

Centrom za socialno delo. Prebivalci se po potrebi začasno nastanijo v zidane objekte, ki so ostali 

nepoškodovani.  

 

Pitno vodo zagotavljajo gasilci z gasilskimi cisternami in Mariborski vodovod, hrana pa se pripravlja 

v razpoložljivih kapacitetah domov starostnikov, gostinskih obratov ali šolskih kuhinjah. 

 

Kulturna dediščina, ki je na območju občine je v pristojnosti Zavoda za naravno in kulturno dediščino 

Maribor, ki izvaja naloge v skladu s svojim načrtom za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.  

 
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice poplav do zagotovitve osnovnih 

pogojev za življenje. Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji 

za preklic odrejenih zaščitnih ukrepov. 

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

 

9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic 
poplav za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. 
 
Med aktivnosti zmanjšanja poplavne ogroženosti uvrščamo poleg gradbenih (gradnja protipoplavne 
infrastrukture, redno vzdrževanje in obnavljanje itn.) tudi negradbene ukrepe (ozaveščanje in 
informiranje javnosti, napovedovanje poplav itn.).  
 
Eden izmed mogočih ukrepov je tudi postavitev znaka za nevarnost poplav, kot so na primer table s 
koto, ki označujejo višino poplave na območju z relativno veliko gostoto obiska lokalnega 
prebivalstva. 
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je pristojna Mestna občina 
Maribor. V ta namen organizira svetovalno službo, ki jo opravljajo prostovoljci, predvsem psihologi, 
sociologi, socialni in zdravstveni delavci, strokovnjaki za civilno zaščito in drugi.  
 
Prebivalci morajo biti ozaveščeni in informirani o ukrepih oziroma pravilnem ravnanju in ukrepanju 
pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po poplavi. To je še posebno pomembno, če živijo 
na območjih, kjer voda lahko zelo hitro naraste. V ta namen občina objavi posebno telefonsko 
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številko, lahko tudi v okviru informacijskega centra. V bivalnem in delovnem okolju poverjeniki za CZ 
občine usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev. 
 
Napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter preventivni ukrepi in navodila za ravnanje ob 
poplavi so objavljeni na spletni strani URSZR http://www.sos112.si. 
 
Regija ob napovedi poplav preko rednih oziroma izrednih dnevno informativnih biltenov opozarja 
občino na nevarnost poplav in jo opozori, da naj obvestijo občane kje so objavljeni napotki za 
ravnanje ob poplavi. 
 

D - 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

10.1 Pomen pojmov 

 

Hidrološko opozorilo je napoved in/ali opis razmer na vodotokih v Sloveniji, ko so predvidena ali 
se že pojavljajo razlivanja izven strug ali obalne črte. Hidrološko opozorilo izda ARSO. 
 
Hidrološko poročilo je opis trenutnih in predvidenih hidroloških razmer v Sloveniji. Sestavljeno je 
iz besednega opisa hidrološkega stanja in napovedi ter grafičnega prikaza visokovodnih razmer, 
izda ju ARSO. 
 
Opozorilna vrednost vodostajev in pretokov vodotokov ARSO je višina vodne gladine v cm ali 
pretok v m³/s na vodomernih postajah državnega hidrološkega monitoringa, pri katerem se začnejo 
prva razlivanja izven strug ali obalne črte. 
 
Intervencijske vrednosti vodostajev in pretokov vodotokov so značilne vrednosti vodostajev in 
pretokov vodotokov v aplikaciji Monitoring voda v sistemu SMOK, na podlagi katerih poteka koncept 
odziva ob poplavah. 
 
Hidrologija ali vodoznanstvo je znanost, ki proučuje vode na kopnem, in sicer nad površjem, na 
njem in pod njim. 
 
Meteorologija je znanost o ozračju, ki raziskuje vremenske procese in napoveduje vreme. Osnovni 
namen rednega in sistematičnega spremljanja meteoroloških pojavov je pravočasno napovedovanje 
in obveščanje o vremenskih pojavih zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in dobrin ter 
čim bolj smotrnega izrabljanja z vremenom, podnebjem in vodami povezanih naravnih danosti. 
 
Nevarnost (naravna ali druga ustrezna) je danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 
mogočo nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 
 
Ranljivost je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko nastale zaradi morebitno škodljivega pojava 
oziroma nastopa nevarnosti. 
 
Ogroženo območje je območje, na katerem sta zaradi nevarnosti škodljivega delovanja voda, torej 
poplav in erozije, plazov ter ledu, odvisno od naravnih značilnosti in obstoječe rabe prostora (stalne 
prisotnosti ljudi in objektov) mogoči ogroženost življenj in zdravja ljudi ter materialna škoda. 
 
Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi zelo močnih padavin ali naglega taljenja snega ali 
medsebojnega skupnega delovanja ali zaradi visoke plime na morju. Je naravna nesreča, ko izredni 
vodni pretok povzroči občutno škodo ob razlitju vode iz struge ali akvatorija po okolici. 
 

http://www.sos112.si/
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Poplavni val se pomika po reki navzdol tem hitreje, čim hitreje le-ta narašča. Hitrost poplavnega 
vala je pri večjih nižinskih rekah od 2 do 5 km/h, pri nenadnih povodnjih hudourniškega značaja pa 
tudi več kot 15 km/h. Ko vodotok prestopi bregove, se hitrost poplavnega vala hitro zmanjša. 
 
Porečje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo prek potokov, rek ali jezer v reko, jezero 
ali morje. 
 
Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega eno ali več sosednjih povodij, skupaj 
s pripadajočimi podzemnimi vodami ter obalnim morjem, in je teritorialna podlaga za upravljanje 
voda. 
 
Vodostaj je višina gladine vode v rečnem koritu. Izražen je v centimetrih glede na koto »0« 
vodomera. Kota »0« vodomera, glede na katero se meri gladina vode, je postavljena tako, da imajo 
vodostaji najpogosteje pozitivne vrednosti. 
 
Vodni pretok je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na vodomernem profilu v 
eni sekundi. Izrazimo ga v m³/s (hitrostjo; Q=S*v=(m2)*(m/s)=(m³/s)), izračunamo pa tako, da 
površino ovlaženega profila pomnožimo s srednjo hitrostjo vode. Vodni pretok je povezan z višino 
vodostaja. 
 

10.2 Razlaga okrajšav 

VŠR  

ARSO  

Vzhodno štajerska regija 

Agencija Republike Slovenije za okolje 

CORS  Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ  Civilna zaščita 

CZ RS  

CZ VŠR  

Civilna zaščita Republike Slovenije 

Civilna zaščita ua Vzhodno štajersko 

regijo 

DARS  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 

DRSI  

 

DEM 

Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo 

Dravske elektrarne Maribor 

ELES  Sistemski operater prenosnega 

elektroenergetskega omrežja 

JGS Javna gasilska služba 

MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 

MO  

MOM                                                                                                                                  

Ministrstvo za obrambo                   

Mestna občina Maribor 

OC SV  Operativni center Slovenske vojske 

OKC PU  Operativno-komunikacijski center 

policijske uprave 

OPVP  Območje pomembnega vpliva poplav 

ReCO Maribor Regijski center za obveščanje Maribor 

RS  Republika Slovenija 

RKS  Rdeči križ Slovenije 

SEVESO zavezanci  Obrati večjega ali manjšega tveganja za 

okolje, uvrščeni na podlagi meril, 

določenih v Uredbi o preprečevanju večjih 

nesreč in zmanjšanju njihovih posledic 

SMOK  Sistem Monitoringa, Opazovanja in 

Kontrole 

URSZR  

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje 
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UKC Maribor  

Univerzitetni klinični center Maribor 

VŠR 

VURS                                                                

ZA-RE 

Vzhodno Štajerska regija 

Veterinarska uprava RS 

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  Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba Civilne zaščite MOM  

P – 2  Podatki o dežurnih osebah MOM 

P – 3  Pregled sil za ZRP MOM 

P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP  

P – 6  Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP  

P – 7  Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP 

P – 8  Pregled materialnih sredstev  in zaloga materialno tehničnih sredstev MOM 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij  

P – 11 Pregled gasilskih enot MOM s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov  

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči  

P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za 

izvajanje zaščitnih ukrepov  

P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce  

P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove 

zmogljivosti, ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč  

P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano  

P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe ZIR v občinskih prostorskih aktih  

P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju  

P – 25 Pregled humanitarnih (človekoljubnih) organizacij, ki sodelujejo pri oskrbi prebivalcev 

P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj  

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic  

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  

P – 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi  

P – 31 Pregled kulturne dediščine 

P – 38 Pregled objektov za skladiščenje nevarnih snovi 

P – 44 Dokumenti o obveščanju in alarmiranju ob izrednem dogodku 

P -  56 Pregled odlagališč za ruševine in odpadne snovi v Mestni občini Maribor 

P – 63 Seznam odstranjevalcev odpadnih snovi 
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11.2 Skupne priloge 

P – 300     Evidenčni list o vzdrževanju in razdelitvi načrta zaščite in reševanja  

P – 301-1  Ocena ogroženosti zaradi poplav v Mestni občini Maribor 

P – 301-2  Ocena ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi porušitve pregrad na reki Dravi štev.        
                  84300-3/2019 

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

       proizvodi 

 

11.3 Skupni dodatki 

D – 1  Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR  
D – 6  Navodilo za izvajanje psihološke pomoči  
D – 7  Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči  

D – 9  Zaščitni ukrep evakuacija–priporočilo  

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

D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo 

D – 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči  

D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP  

D – 17 Vzorec prošnje za državno pomoč 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR MOM ob nesreči  

D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP  

D – 22 Načrti dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Maribor 

D – 24 Navodilo za ravnanje ob poplavah 

D – 30 Navodilo za uporabo telekomunikacijskega sistema 

 

11.4 Posebni dodatki 

D – 109 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (MZ)  

D – 301 Hidrološka opozorila – stopnje nevarnosti in šifrant (ARSO)  

 

11.5 Viri 

Ministrstvo za okolje in prostor (2011) -  Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike.  
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2013) - Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav 
v Republiki Sloveniji.  
 
Inštitut za vode Republike Slovenije (2012) - Določitev in razvrstitev poplavno ogroženih območij v 
Sloveniji.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor (2015, dopolnjeno 2016) - Ocena tveganja za poplave.  
 
Uprava RS za zaščito in reševanje (2016) - Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor (2017) - Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti.  Komac B., Natek 
K., Zorn M. 
 
Ocena ogroženosti zaradi poplav Mestne občine Maribor štev. 84300-2/2019 z dne 15.2.2019. 
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Ocena ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi porušitve pregrad na reki Dravi štev. 84300-

3/2021. 

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. – Elaborat hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti 

štev. 3624/15. 

 

 

 

 

 

 

 

12. EVIDENČNI LIST AŽURIRANJA 

 

Zap.Št. Datum ažuriranja Datum dopolnitve Datum 

spreminjanja 

Podpis  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 


