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Izvleček
Ureditev poplavnega območja reke Hudinje na območju Vojnika
Sodobna družba se na eni strani zaradi varstva naselij pred poplavami sooča z nujnostjo
posegov v vodotoke, na drugi strani pa s problemi, ki jih tovrstne ureditve povzročajo. V
zaključni seminarski nalogi je preučen projekt, sofinanciran s strani Evropske Unije,
Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi, s katerim želijo zavarovati
urbana območja pred visokimi vodami. V sklop preučevanja pripada tudi Vojnik, skozi čigar
ravninsko dno vstopi Hudinja, ki vse do izliva v Voglajno tvori največje poplavno območje. S
ciljem boljšega analiziranja projekta ureditve je potrebno tudi poznavanje hidrogeografskih
značilnosti Hudinje in večjih poplav, ki jih je povzročila. Vodogradbeni objekti so sedaj že v
zaključni fazi, pustili pa so tako pozitivne kakor negativne posledice, ki so preučeni tudi s
pomočjo okoliških prebivalcev.
Ključne besede: poplave, obramba pred poplavami, Savinja, Savinjska statistična regija.

Abstract
Regulation of the Hudinja river flood plain in the area of Vojnik
Due to the safety of settlements, modern society is on one hand confronted with the
necessity of intervening into watercourses, and, on the other hand, with problems caused by
these interventions. The project Ensuring flood safety in the river basin of Savinja - local
measures, which is co-financed by the European Union, is analyzed in this degree paper. This
project is meant to ensure the safety of urban areas during high waters. The city of Vojnik is
included into these studies because Hudinja enters the flat bottom of the basin through it –
the area between Vojnik and Hudinja's river mouth with Voglajna constitutes the biggest
flood area. To better analyze the project, detailed knowledge of hydrogeographical features
of Hudinja, and the biggest floods it caused, is needed. Although the flood-protection
structures are in the final stages of construction, they have already had positive and negative
effects on the environment, which have been studied with the help of local population.
Keywords: floods, flood control, Savinja, Savinjska statistical region.
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1. UVOD
Hudinjo bi sicer lahko označili za mirno reko, a že stoletja ob obilnih padavinah preseneča
okoliško prebivalstvo. S hudourniškim značajem poplavlja vse, kar ji preprečuje pot proti
izlivu v Voglajno; zaradi svoje divje narave je dobila tudi takšno ime. Od izvira na pobočjih
Pohorja na svoji 26 km dolgi poti prečka različne reliefne enote, pri tem pa se spusti za kar
1146 m. Zgornji tok si je izoblikovala med Vitanjem ter Socko, odsek do Višnje vasi pa
označujemo kot njen srednji del. Spodnji del vodotoka vstopi na ravninski svet pri Vojniku;
zanj je značilno tudi največje poplavno območje. Tukaj si je reka svojo pot izoblikovala skozi
trg Vojnik; dolvodno od tam zaradi majhnega strmca predstavlja odlične pogoje za
poplavljanje.
Poplave v preteklosti niso prizadele le trg Vojnika, ampak je bila ravno Hudinja velikokrat
tista, ki je zaradi svojih pritokov in svoje razdivjanosti povzročila poplave tudi v Celju.
Najhujša poplava z 22 smrtnimi žrtvami se je zgodila junija 1954, predstavlja pa tudi
pomembno prelomnico prve faze večjih regulacij na Celjskem sotočju. Čeprav so bili
prebivalci vseskozi prepričani o varnosti regulacij vodotokov, pa je Hudinja ponovno
povzročila veliko škode leta 2007 v Vojniku; poplava je predstavljala prelomnico za drugo
fazo večjih regulacij na Hudinji. Zaradi številnih vmesnih in omenjenih poplav se je s pomočjo
Evropskih kohezijskih skladov leta 2014 pričel projekt z naslovom Zagotovitev poplavne
varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi. Z glavnim ciljem zagotoviti varnost poselitve na
urbanih predelih pred vodami je v projektu soudeležen tudi trg Vojnik.
Za preučevanje ukrepov projekta sem si izbrala območje med izlivom Tesnice in Voglajne; na
svoji poti Hudinja teče skozi niz večjih naselij-Vojnik, Arclin ter Škofjo vas.
Slika 1: Preučevano območje Vojnika

Opomba: v porečje nisem zajela vseh pritokov Vzhodne Ložnice,
saj zaradi svoje majhnosti nimajo večjega vpliva na vode Hudinje.
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1.1. Namen zaključne seminarske naloge
Glavni namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti, kaj je bilo narejenega v okviru
projekta ureditve poplavne varnosti na porečju Savinje in analizirati izvedene ukrepe na reki
Hudinji na območju Vojnika.

1.2. Cilji zaključne seminarske naloge







predstaviti glavne značilnosti Hudinje;
pregled preteklih poplav na območju Vojnika s poudarkom na največjih;
predstaviti projekt ureditve in ga analizirati;
preučiti učinke ureditve, tako negativne kakor pozitivne;
predstaviti ideje/primer bolj sonaravnega načina zagotovitve poplavne varnosti;
ugotoviti odnos prebivalcev do nove ureditve.

1.3. Metode dela
Zaključna seminarska naloga je obsegala tako kabinetno kakor terensko delo. Kabinetno delo
se je nanašalo na pregled literature dosedanjih raziskav, pri čemer sem se najbolj
osredotočila na delo Milana Natka, Poplavna področja v porečju Hudinje. Za analiziranje
izvedenih ukrepov smo pregledali načrte projekta po posameznih odsekih ter z njimi
povezano literaturo. Za potrditev načrtovanih ukrepov smo se odpravili na teren, kjer smo
izvedena dela pregledali in na njihovi podlagi izrisali karte. Poleg tega smo z metodo
anketiranja preverili odnos prebivalcev do nove ureditve na poplavnem območju z višjo
svetovalko za okolje in prostor, Jelko Gregorc, smo opravili tudi intervju.

1.4. Delovna hipoteza
Hipoteza 1: Zaradi neposredne ogroženosti pred visokimi vodami Hudinje imajo okoliški
prebivalci drugačen pogled na izgradnjo ukrepov kakor prebivalci v večji oddaljenosti od
vodotoka.

2. GEOGRAFSKI ORIS POREČJA HUDINJE
2.1. Geološka zgradba

Porečje Hudinje je geološko izredno pestro. Reka svoje povirje začne v metamorfnih
kamninah, v gnajsu, ki prehaja v blestnik. Na območju Vitanja je zarezana v plasti
konglomerata, peščenjaka in laporja; apnenec jo spremlja vse do Socke. Dolvodno ponovno
nastopijo plasti peščenjaka in peščenega laporja, slednji pa pri Dobrni prehaja v t. i. dobrnski
lapor (Osnovna geološka ..., 1976). Pri Novi Cerkvi je večje območje gline, ki preide v delno
metamorfoziran keratofirski tuf – t. i. »vojniški kristalin«. Čeprav se debelejši glineno-peščeni
rečni nanosi nahajajo neposredno ob vodotoku vse od Socke dolvodno, pa se na večjih
površinah pojavijo pri Vojniku in segajo vse do izliva. Poleg nanosov se na obeh straneh
Hudinje južno od Škofje vasi pojavijo tudi plasti gline (Osnovna geološka ..., 1977). Opisane
vrste kamnin predstavljajo mehko terciarno osnovo, ki je ključnega pomena za sprožitev
plazov in usadov ob obilnejših padavinah (Natek, 1983).
2.2. Fizičnogeografske značilnosti

Hudinja leži v območju zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije s povprečno letno
temperaturo okoli 10 °C. S povprečno letno količino padavin med 1000 in 1300 m pripada
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zmernocelinskemu padavinskemu režimu, za katerega je značilen višek padavin junija in julija
ter nižek januarja oz. februarja (Ogrin, Plut, 2012). Preučevanemu območju najbližje je
samodejna meteorološka postaja Celje v Medlogu, kjer so leta 2015 izmerili 1032 mm
padavin in povprečno temperaturo 11,0 °C (Podnebje, 2015). Značilna je velika reliefna
energija, saj se reka spusti iz nadmorske višine 1380 m pri izviru do 234 m pri izlivu in pri tem
naredi višinsko razliko kar 1146 m. Pri samem izviru so tudi najvišje ležeče kmetije, katerih
povprečna nadmorska višina znaša 745 m. Gozdovi zavzemajo največji delež v zgornjem delu
porečja in se zmanjšujejo proti jugu. Neposredno ob vodotokih prevladujejo travnate
površine; z oddaljenostjo od poplavnih območij narašča delež njiv, ki je največji v spodnjem
delu porečja (Natek, 1983).
2.3. Družbenogeografske značilnosti

Velika večina poselitve je skoncentrirana ob glavnih prometnicah, ki peljejo proti Celju. Ob
njih so se razvila tudi večja naselja, ki si dolvodno sledijo v naslednjem vrstnem redu: Vitanje,
Socka, Nova Cerkev, Višnja vas, Vojnik, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju ter Celje. Odsek
nekdanje pomembne obalpske prometnice predstavlja cesta Celje–Maribor, ki pelje tudi
skozi Vojnik. Slednji se kot trško naselje prvič omenja leta 1165, nastalo pa je na levem bregu
Hudinje (Vojnik – trg in ..., 2016). Na pobočjih Pohorja pod izvirom ležijo samotne kmetije ter
manjše vasi, pomembnejšo vlogo trga pa je ohranilo Vitanje, ki se je prav tako kot Vojnik
razvilo na osnovi cestne povezave (Natek, 1983).
V porečju je 101 naselje; velika večina jih spada v vplivno območje Celja. Z regulacijami po
letu 1954 so zmanjšali poplavne površine, slednje pa izkoristili za razvoj industrije v izlivnem
delu, kjer še danes predstavlja največjo industrijsko cono Celja. Danes se tudi čedalje več
ljudi preseljuje iz ožjega mestnega jedra v območje med Vojnikom in Celjem, ki predstavlja
območje novejše suburbanizacije (Natek, 1983).

3. HIDROGEOGRAFSKA PREDSTAVITEV HUDINJE
3.1. Oris toka Hudinje

Ime izhaja iz besede hud in se še danes izraža v njenih značilnostih, saj gre za hudourniško
reko (Natek, 1983). Zanjo je značilna velika spremenljivost vodostajev, saj lahko pretoki zelo
hitro narastejo in tudi zelo hitro upadejo (Ogrin, Plut, 2012).
Reka Hudinja izvira 1380 m visoko na južnem pobočju Pohorja pod razvodnim hrbtom med
Dravo in Savinjo. Z dolžino 26 km se pri Celju na nadmorski višini 234 m izliva v Voglajno ter
nadalje v Savinjo; njeno porečje zavzema 163,2 km2 površja (Natek, 1983). Širše gledano
skupaj s pritoki pripada porečju Save (Posavje), ki s 53,1 % ozemlja Slovenije predstavlja naše
največje porečje, ožje gledano pa pripada porečju Savinje (Kolbezen, Pristov, 1998). Znana je
kot reka z največjim padcem v Sloveniji, saj se na celotni dolžini vodotoka spremeni višinska
razlika za kar 1146 m, povprečni strmec pa znaša 22,4 ‰ (Natek, 1983).
Reka začne svojo pot v metamorfnih kamninah južnega slemena Pohorja, kjer se spusti proti
nižjemu svetu Doliško-Vitanjskega podolja. Svojo pot nadaljuje skozi sotesko Socke, po kateri
se prebije skozi vzhodne obronke Vitanjskih Karavank. Na desni strani prereže gričevnat svet
Dobrnskega podolja, ki že sestavlja severno obrobje Celjske kotline. Spodnji tok reke, ki teče
v severovzhodnem predelu Spodnje Savinjske doline med Vojnikom in Celjem, se je
izoblikoval v ravninskem svetu (Natek, 1983).
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Na poti se ji z desne strani priključita Jesenica in Dobrnica, na levi strani pa se ji priključijo
Hočna, Tesnica (Frankolovski potok) ter po regulaciji Voglajne (Vzhodna) Ložnica ali
Bezovičnica (Natek, 1983).
3.2. Vodomerne postaje

Na celotnem vodotoku je doslej delovalo pet vodomernih postaj, od katerih danes delujeta
le še dve. To sta vodomerna postaja v Polžah, ki deluje od leta 1954, ter vodomerna postaja
v Škofji vasi, ki deluje od leta 1983. Ker je slednja v preučevanemu območju in obsega za
analizo pomemben spodnji tok reke Hudinje, smo se nanjo osredotočili pri pridobivanju
podatkov. Postaja leži na 243,8 m nadmorske višine; oddaljenost njenega profila od izliva v
Voglajno je 3,9 km; površina porečja od profila vodomerne postaja znaša 155,92 km 2
(Mesečne statistike, 2016).
3.3. Hidrološke značilnosti

Povprečni pretok reke Hudinje, izmerjen na vodomerni postaji v Polžah, znaša za časovno
obdobje 1961-1990 1,23 m3/s (Kolbezen, Pristov, 1998) in se je v primerjavi s časovnim
obdobjem 1971-2000 zmanjšal za 0,17 m3/s (Bat in sod., 2008). Vzroke lahko poiščemo v
podnebni spremenljivosti. Na račun višanja povprečne letne temperature zraka se povečuje
izhlapevanje, kar pomeni manjšanje odtoka s porečij. K temu pripomore manjša letna
količina padavin in navsezadnje tudi spremembe v trajanju in višini snežne odeje, ki se izven
gorskega sveta zmanjšujejo (Kobold in sod., 2012).
Največji pretok je bil izmerjen na nekoč delujoči vodomerni postaji Šmarjeta v času
katastrofalne poplave leta 1954 (463 m3/s); podobna konica je bila zabeležena tudi ob
poplavah leta 1964 na postaji Spodnja Hudinja z vrednostjo 355 m 3/s (Natek, 1983). Če to
številko primerjamo z zadnjim obdobjem velikih poplav leta 2007, ko je pretok znašal »le«
173 m3/s in povzročil veliko škode, si težko predstavljamo, kakšno škodo je naredila takratna
visoka voda. Najmanjši pretok doslej je bil izmerjen julija in avgusta 2003, in sicer 0,068 m3/s.
Vrednost sovpada z značilnostmi pretočnega režima, ko se zaradi visokih temperatur in
povečanega izhlapevanja pretoči najmanj vode, leto 2003 pa velja tudi kot eno najbolj
sušnih.
Specifični odtok reke znaša 14,1 l/s/km2 kar je pod slovenskim povprečjem 27 l/s/km2
(Mesečne statistike, 2016). Da je to tako, lahko razloge poiščemo v reliefu ter v kamninski
zgradbi, saj reka v nasprotju z območji, ki imajo največji odtok, teče po ravnem,
nekarbonatnem delu in tako dosega nižje vrednosti. K temu pripomoreta tudi manjša
količina padavin kakor v zahodnem delu Slovenije in večje izhlapevanje zaradi višjih
povprečnih temperatur (Ogrin, Plut, 2012).

4

3.3. Pretočni režim
Slika 2: Povprečni mesečni pretoki Hudinje v časovnem obdobju 1983–2013

Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.

Hudinja ima dežno-snežni oziroma pluvio-nivalni pretočni režim. Zanj je značilna kombinacija
dveh dejavnikov – dežja in snega, ki se pojavljata v obliki dveh viškov ter nižkov. Čeprav sta si
spomladanski in jesenski višek zelo podobna, je slednji bolj izrazit od sekundarnega viška
marca, ki nastopi kot posledica taljenja snega v višjih delih njenega porečja. Kot posledica
visokih temperatur in posledično velikega izhlapevanja ter potreb vegetacije nastopi glavni
nižek avgusta; v obliki snežne retinence mu sledi sekundarni nižek pozimi, februarja (Ogrin,
Plut, 2012).

4. POPLAVE
Poplave so eden izmed glavnih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v nižinskoravninskih predelih, proti katerim se človek bori z najrazličnejšimi ukrepi in posegi (Natek,
1992).
Preglednica 1: Poplave na območju Vojnika

November 1901
Jesen 1933
4. in 5. junij 1954
November 1990
November 1998
18. september 2007
16-20. september 2010
5. november 2012
Vir: Hidrološko-hidravlična analiza, 2014.

4.1. Vrste poplav
Poplave niso odvisne le od padavin oziroma njihove jakosti in razprostranjenosti, temveč tudi
od preostalih geografskih dejavnikov (Poplave, 2014):
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tip vodotoka (gorski, dolinski, pokrajinski);
izoblikovanost površja (ježa, depresija);
obseg, trajanje, pogostost;
letni čas;
tip visokovodnega vala.

Na podlagi njihovih glavnih značilnosti in območij pojavljanja v Sloveniji Gams razlikuje štiri
vrste poplav, katerim je Natek prištel še peti tip (Natek, 2005):






hudourniške poplave;
nižinske poplave;
poplave na kraških poljih;
morske poplave;
mestne poplave.

4.1.1. Hudourniške poplave

Hudourniške poplave so poplave, katerih glavni značilnosti sta kratkotrajnost in izjemna
silovitost. Vode zelo hitro narastejo in pri tem prenašajo veliko plavja, ki ga odlagajo na
ravnini ali na vršajih, po nekaj urah pa tudi hitro upadejo (Brilly in sod., 1999). V Sloveniji je
od 28.000 km vodnih tokov kar tretjina hudourniških; v to skupino sodi tudi Hudinja kot
izrazit hudournik s poplavami hudourniškega tipa (Mikoš, 1995). Slednje so značilne za ozke
doline vzdolž hudournikov v gorskem svetu, hribovjih in gričevjih ter ob nekaterih večjih
rekah, kot je npr. Savinja (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999). Med vsemi vrstami ogrožajo največ
površja Slovenije, t. j. 237.000 ha oz. 12 % (Polajnar, 2002). Zaradi hitrega vodnega toka,
bočne in globinske erozije ter velike količine prenesenega gradiva lahko kljub nizkemu
pretoku in kratkotrajnemu delovanju povzročijo veliko škode, poleg tega pa jih pogosto
spremljajo pobočni procesi, ki še povečajo količino prenesenega gradiva v nižje lege. Poleg
kratkotrajnih in intenzivnih padavin ob poletnih neurjih ali jesenskih deževjih je pogosto
glavni razlog za razlitje vod tudi zamašitev pretoka, ki nastane z nanašanjem gradiva
dolvodno (Komac, Natek, Zorn, 2008).
4.1.2. Poplava leta 1954

V poplavi 4. in 5. junija 1954 je bila na celjskem območju najsilovitejša Hudinja. Vendar škoda
katastrofalnih razsežnosti ni nastala le zaradi njenih visokih in silovitih voda, ampak je k temu
pripomogel tudi človek. Zaradi gradnje stanovanjskih in drugih objektov tesno ob strugi je za
razliko od preostalih območij ob Hudinji ravno v Vojniku najbolj sklenjeno naselje. Zaradi
pomanjkanja prostora je bila struga »vklenjena« v oklep, skozi katerega se ni mogla prebiti.
Prosto pot si je tako priborila z razdivjanostjo, ki jo je omogočil relief, ki ga prečka. Z izvirom
pod visokimi vrhovi Pohorja na svoji poti teče skozi tesne doline, grape in soteske, vseskozi
pa jo spremljajo strma pobočja. Ob poti je tako ruvala drevje in grmovje, odnašala objekte
ter infrastrukturo (predvsem mostove), prestavljala strugo, spodjedala bregove in se
razlivala, njen vodostaj pa se je na utesnjenih območjih postopoma zviševal. Tako je v
spodnjem delu porečja postajala pretesna za vso vodo in material, ki ga je uspela prinesti s
seboj (Melik, 1954).
Več kot 140 mm padavin je padlo na stičišču povodja Pake in Hudinje nad Paškim Kozjakom
(Burja, Anzeljc, 1992; Gregorič, 2004). V zgornjem delu voda zaradi globoke struge ni
prestopila bregov; dolvodno je moč pridobivala z močnejšimi in hitreje naraščajočimi pritoki.
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Do Vitanja je porušila številne jezove in mostove, zaradi ozke doline pa preostalih objektov
tukaj ni. V Socki, kjer se začne razširjeni del doline, se je razlila več kot 100 m na široko, do
2,5 m visoko pa je segala tudi v Novi Cerkvi. Močneje kakor Hudinja v zgornjem delu pa je na
padavine odreagirala Dobrnica. Na svoji poti proti Vojniku se je v ozkem delu zajezila in
povzročila narast vodostaja do 3 m. S prodorom skozi zajezitveno gradivo je prihrumela proti
Vojniku in s tem sunkom povzročila največ škode. O tem pričajo tudi podatki, da je tok v
Višnji vasi odplavil 700 m3 hlodovine iz bližnje žage, uspelo pa mu je prestaviti tudi železno
mostno konstrukcijo v Vojniku, in to za kar 400 m dolvodno. V celotnem osrednjem delu je
bilo pod vodo 132 ha njiv in travnikov, poškodovanih 58 objektov, 3 smrtne žrtve, voda pa je
v trgu Vojnika segala do višine 165 cm. V njenem spodnjem delu je povodenj zajela vso
naplavno ravnico od Škofje vasi do Celja (2 m visoko), vendar težav ni povzročala voda iz
struge, temveč voda, ki je pridrla iz Škofje vasi. Terjala je 9 smrtnih žrtev. Hudinja je na
sotočju zajezila tudi Voglajno, tako da je na nekaterih območjih tekla celo nazaj. Skupaj sta
preplavili vzhodni del mesta Celja, ki je bilo v celoti obdano z obsežnim jezerom poplavne
vode, pri tem pa terjali 10 smrtnih žrtev (Melik, 1954). Pod vodo ni bilo le nekoliko višje staro
mestno jedro (Gregorič, 2004).
Močne padavine so zaradi že prej omenjene geološke zgradbe sprožile veliko usadov,
kamnitih in zemeljskih plazov, saj gre večinoma za manj odporne terciarne kamnine, ki hitro
preperevajo. Poleg tega so padavine padle na zemljo, ki je bila zaradi obilnega deževja v
maju in začetku junija že dobro namočena in razmočena. Tako so pobočni procesi prinašali
vse več drobirja v strugo, ravno naplavine (npr. hlodovina) pa so reki povečevale rušilno moč
(Melik, 1954; Gregorič, 2004). Zaradi valečega in plovnega materiala, ki so ga odložili pobočni
procesi, je Hudinja najbolj divjala. Usadi so uničili gozdne površine, voda je trgala ceste,
odnašala zemljo, objekte, sprožili so se tudi podori, ki so zasuli ceste in zajezili potoke (Melik,
1954).
Med glavne vzroke za poplavo štejemo konvektivne padavine, katerih intenziteta je
večinoma neenakomerno porazdeljena in različna od primera do primera (Burja, Anzeljc,
1992). Gre za intenzivno dviganje toplega zraka zaradi pregretosti nad hladnim, ki se je južno
od Alp širil proti vzhodu in severovzhodu, nad vzhodnim Balkanom in Sredozemljem pa se je
zadrževal topel zrak. Nastale padavine so bile nevihtnega značaja, torej silovite in intenzivne.
Tako so povzročile katastrofalno visoke vode, čeprav so zajele manjše območje. Vremenska
situacija je s pričetkom pozno popoldan okoli 17. ure v izredno kratkem času prinesla
ogromno količino padavin, ki so padle v roku dveh do treh ur. Najprej so se nalivi stopnjevali,
sledilo je prenehanje, nato pa ponovno stopnjevanje vse do 23. ure, ko so se slednje
postopoma umirile (Melik, 1954). Kot pravijo domačini, naj bi se takrat »utrgal oblak«. Voda
je na nezajezenih območjih odtekla dopoldne naslednjega dne. Ravno ta katastrofalna
poplava je bila povod za obsežnejše regulacije, ki so bile na Hudinji izvedene v naslednjih
letih po poplavi.
4.1.3. Poplava leta 2007

Samodejna meteorološka postaja Celje je 19. 09. 2007 zabeležila nekaj čez 100 mm padavin,
ki so sicer padle prejšnjega dne, vendar se izmerek pripiše dnevu meritve ob 7. uri. Količina
predstavlja polovico takratne mesečne vsote padavin (Podnebje, 2015). Nekoliko višjo vsoto
padavin pa je zabeležila padavinska postaja v Vojniku. Gre za meteorološko postajo, ki izvaja
meritve enkrat dnevno ob 7. uri. Poleg merjenja višine padavin ter snežne odeje opazuje tudi
pomembnejše atmosferske pojave, ki potekajo preko celega dne (Nadbath, 2013; Opis
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opazovalnih postaj, 2015). Tako je bila najvišja dnevna višina padavin v obdobju od leta 1961
do januarja 2013 zabeležena 19. septembra 2007, in sicer 150 mm (Nadbath, 2013).
Padavine so presegle 100-letno povratno dobo, kar pomeni, da so presegle verjetnost
pojavljanja enkrat na 100 let (Vertačnik, 2007 ; Trobec, 2011).
Slika 3: Dnevna količina padavin v Sloveniji 18. 9. 2007

Vir: Vertačnik, 2007, str. 34.

Celjsko kotlino so padavine zajele okoli 12. ure, plohe in nevihte z močnimi nalivi pa so se
pojavile v popoldanskih urah. Padavine so ostale intenzivne vse do večernih ur, prenehale pa
so okoli polnoči (Vertačnik, 2007).
Problema niso predstavljale le visoke vode Hudinje, ampak tudi zaledne vode, ki so jih
zadrževali protipoplavni nasipi ter zidovi ob strugi (Močne padavine ..., 2016). Najprej je
poplavil hudournik s Sv. Tomaža nad Vojnikom, ki prehaja v kanalizacijo. Poplavna voda je
zalila osrednji trg Vojnika (predvsem levo brežino) in trgovski center Tuš, kjer je bila gladina
vode za nasipom do 0,5 m višja od gladine v Hudinji (Fazarinc, 2007). Poplavam se niso
izognili niti Frankolovo, Socka ter Nova Cerkev. Pri odpravljanju posledic so sodelovali vojaki;
na terenu je bilo tudi okoli 170 gasilcev, ki so iz narasle vode reševali ljudi v vozilih. Skupno je
bilo poplavljenih 100 stanovanjskih, 50 gospodarskih ter 20 proizvodnih oz. poslovnih
objektov (Močne padavine ..., 2016).
Veliko gospodarsko škodo je doživelo vrtnarstvo Krašovec v Arclinu, saj mu je plastenjak
odneslo v bližnje hmeljišče, preostala dva pa sta bila razbita in raztrgana. Sprožilo se je 42
zemeljskih plazov, od tega sedem večjih. Veliko škode pa je poplava pustila tudi na
infrastrukturi. Tako je bilo poplavljenih ali poškodovanih 50 km lokalnih cest ter 120 km
občinskih cest in javnih poti. Pri Višnji vasi je promet zaradi poškodbe mostu potekal
izmenično enosmerno; osem mostov, od tega dva huje, je bilo poškodovanih na drugih
lokacijah. Poškodbe so bile vidne na cesti med Vojnikom in Šmartnim v Rožni dolini; cesta
proti Dobrni je bila odprta le za osebni promet (Močne padavine ..., 2016). Voda se je
zadržala vse do naslednjega dne (Predhodni delni program ..., 2008).
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4.1.4. Poplava leta 2012

Padavinska postaja v Vojniku je leta 2012 v treh jesenskih mesecih zabeležila slabo polovico
letnih padavin, in sicer 489 mm padavin. Tako velja omenjena jesen za drugo najbolj
namočeno jesen v obdobju 1961–2012 (Nadbath, 2013). Padavine, ki so 4. 11. 2012 zajele
predvsem zahodno Slovenijo, so se v noči na ponedeljek 5. novembra razširile nad vso
Slovenijo. V severni Sloveniji so bile okrepljene predvsem dopoldan, občasno pa je deževalo
še tudi v popoldanskih urah. Padavine so povsod ponehale v noči na 6. november.
Vodomerna postaja v Škofji vasi je maksimalno vrednost pretoka v poplavnih dneh zabeležila
5. novembra ob 15.00 uri in sicer, 84 m3/s. S tem je presegla pretok s 5-letno povratno dobo
(Hidrološko poročilo o poplavah ..., 2012).
Na terenu v občini Vojnik je bilo več kot 60 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. Najhuje je
bilo ob srednjem toku Hudinje v Socki ter Novi Cerkvi; poplavno področje se je večalo tudi
proti Višnji vasi. Skupno je bilo poškodovanih 20 km cest, javnih poti in drugih dostopov,
poplavljenih pa 10 objektov, od tega pretežno kleti in pomožni gospodarski objekti. Sprožili
so se tudi plazovi, ki so predvsem v Socki onemogočili prevoznost ceste. Med drugim je bilo v
poročilu občine Vojnik zapisano tudi to, da so z do takrat izvedenimi ukrepi rešili nekaj več
kot 30 stanovanjskih objektov, ki bi bili v nasprotnem primeru popolnoma poplavljeni
(Poplava 4. in 5. 11. 2012, 2014).
Slika 4: Hidroalarm, izdan ob 13.30 uri za 5. 11. 2012 popoldan

Vir: Hidrološko poročilo o poplavah ..., 2012, str. 6.

5. POPLAVNA OBMOČJA OB HUDINJI
»Za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča« (Zakon o vodah, 2002, 86.
člen). Gre za svojevrstne dele pokrajine, ki so se izoblikovali pod določenimi
naravnogeografskimi pogoji ter raznovrstnimi posrednimi ali neposrednimi vplivi in posegi
človeka ter njegovih dejavnosti. Poplavna območja najdemo na ravninah neposredno ob
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vodotokih, saj ti predstavljajo razširjeno rečno strugo, po kateri se preliva narasla voda,
kadar je struga ni sposobna odvajati sproti (Natek, 1992).
Slika 5: Poplavno območje ob Hudinji

Ob Hudinji je največje poplavno območje ob spodnjem toku in sega strnjeno vse do izliva.
Pomembno je omeniti tudi nižji svet v srednjem delu, kamor reka priteče iz hribovskega
oziroma gričevnatega sveta in tvori nekoliko manjše poplavno območje v Socki, Novi Cerkvi
ter Višnji vasi. Ravno nasprotne pa so značilnosti v zgornjem toku, kjer ne najdemo poplavnih
območij (Natek, 1983).

5.1. Poplavno območje Vojnika
Poleg poplav, ki so skozi zgodovino dokazovale, da je največje poplavno območje Hudinje v
njenem spodnjem delu, je do enakega zaključka prišel tudi Milan Natek, ki je porečje
natančno preučil med leti 1977 in 1978 (Natek, 1983).
Omenjeno poplavno območje je med izlivom Tesnice ter izlivom Hudinje v Voglajno. Gre za
ravninski svet med Vojnikom in Celjem, ki po Gamsovi regionalizaciji že pripada Celjski kotlini
(Perko, 1998). Na tem območju sta glavni značilnosti vodotoka nizka nadmorska višina in z
njo povezani nižji strmec ter majhna moč in hitrost toka, ki reki omogočata vijuganje. Na
dolžini 12 km se nadmorska višina spremeni le za 32 m, strmec pa znaša komaj 2,7 %
(Geopedia, 2015). Tako opisane značilnosti predstavljajo odlične pogoje za poplavljanje ob
visokih vodah.
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a) Obseg pred regulacijami

Milan Natek (1983) je pri raziskovanju poplavnih področij v porečju Hudinje opredelil
spodnjo Hudinjo skupaj z njenim levim pritokom Dajnico. Gre za območje, ki ga v okviru
celotnega porečja najpogosteje zalivajo tako redne kakor visoke poplave. Redne poplave so
pred regulacijami leta 1954 zalivale 78 ha, visoke vode pa kar 264 ha. Poplave so bile
razširjene v sklenjenem pasu vse od Vojnika in do severnega obrobja Celja.
b) Obseg po regulacijah

Kot smo podrobneje opisali v poglavju o regulacijah, je bila večina človekovih posegov
namenjena reguliranju ravno spodnje Hudinje po poplavi leta 1954; z njimi so poskušali
odpraviti osnovne vzroke visokih vod. Uspešnost se je pokazala pri obsegu poplavnih
območij, saj so se slednja zmanjšala za 98,7 % in so nato znašala le še 3,48 ha. Podoben
rezultat pa se je pokazal tudi na območjih, ki so jih zalivale redne poplave, saj se je njihov
obseg zmanjšal za 95,5 %, kasneje pa je obsegal še 3,48 ha (Natek, 1983).
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Slika 6: Razredi poplavne nevarnosti – sedanje stanje

Vir: Hidrološko-hidravlična analiza, 2014.
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Slika 7: Razredi poplavne nevarnosti – predvideno stanje

Vir: Hidrološko-hidravlična analiza, 2014.

Karti prikazujeta poplavno nevarnost Vojnika pred in po izgradnji ukrepov. Kot je razvidno, se
je z ukrepi poplavno območje velike nevarnosti močno zmanjšalo; na njih je predvidena
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sprememba rabe tal. S pomočjo intervjuja smo izvedeli, da so potrebni ponovni izrisi kart
poplavne nevarnosti, najprej pa so potrebni tehnični pregledi izvedenih ukrepov. Trenutno
poteka usklajevanje z Direkcijo RS za vode, do konca leta pa predvidevajo dokončanje
prostorskega načrta.

6. REGULACIJE HUDINJE NA OBMOČJU VOJNIKA
Čeprav je današnja struga rek v porečju Hudinje spremenjena tudi zaradi številnih obratov na
vodni pogon, jo je večina preoblikovane zaradi obrambe pred poplavami. Tako slednja
predstavlja glavni razlog regulacij, ki so potekale predvsem v spodnjem delu vseh večjih
potokov. Z regulacijami so želeli zavarovati rodovitno zemljo, ki so jo potrebovali zaradi
naraščajočega pomena obmestnega kmetijstva ter hitre širitve celjske urbane aglomeracije
proti severu; površine so potrebovali tudi za razvijajočo se industrijo (Natek, 1983).
Na območju Vojnika so bila manjša dela na Hudinji izvedena že pred 2. sv. vojno, in sicer so
spodnji del struge v dolžini 1400 m uredili že leta 1928. Tako so poskušali zavarovati celjsko
industrijsko območje, ki leži gorvodno od izliva. Preostala dela regulacij, s katerimi so želeli
odpraviti osnovne vzroke pogostih poplav ob spodnji Hudinji, pa so pričeli izvajati med
letoma 1956 in 1960 (Natek, 1983). Glavni povod za to je bila poplava leta 1954. Dela so se
izvajala pod okriljem Vodne skupnosti za porečje Savinje, ustanovljene junija 1957 (1957 –
1967: Proti poplavam ..., 2007 ). Najprej so pričeli z urejanjem t. i. celjskega vodnega vozlišča,
ki ga napajajo potoki s področja 1673 km2 (Natek, 1983). Gre za potoka Sušnico in
Koprivnico, ki so ju po posebnem kanalu speljali mimo Celja v Ložnico, ta pa se izliva v
Savinjo. Strugo Savinje so skozi Celje poglobili in jo delno razširili; na njenem levem in delno
desnem bregu so zgradili nasipe, ki naj bi varovali Celje pred 300-letnimi vodami (Marinček,
1992). Pri tem pa niso urejevali le Savinjinega toka, ampak so pozornost namenili tudi strugi
Hudinje v njenem spodnjem toku vse od izliva do Škofje vasi. Z regulacijami so poskušali
urediti problem zajezovanja vode na sotočju Savinje, saj so se posledice najbolj občutile
ravno gorvodno na Hudinji in tako preprečevale njen normalen odtok. Problem so leta 1976
rešili z gradnjo mehkega oz. gibljivega jezu. Gre za prvo obliko takšnega jezu pri nas, s katero
so želeli onemogočiti prodiranje visokih voda po strugi navzgor. Na določenih odsekih so z
opornimi stenami in pragovi različnih materialov pospešili odtok voda z varovalnimi nasipi;
predvsem na bregovih med Škofjo vasjo in Celjem so zmanjšali možnost nastanka poplav
(Natek, 1983).

6.1. Regulacije v Vojniku po poplavi leta 2007
Že leta 1999 je bila na pobudo občine Vojnik izdelana strokovna študija z naslovom Hudinja
od Višnje do Škofje vasi; njen nastanek je vzpodbudila poplava leta 1998. Služila je kot
osnova za nadaljnje načrtovanje vodnega in obvodnega prostora; v njej so bile podane tudi
okvirne rešitve za povečanje poplavne varnosti na območju Vojnika (Švab, 2007; Sedlar
1999). Tako so s pomočjo študije pripravili načrt v vrednosti štirih milijonov tolarjev (danes
16.700 €); izvedba projekta naj bi trajala deset let (Sedlar, 1999; Preračun med ..., 2016). Že v
zasnovi tedanjega projekta so načrtovali izgradnjo suhih zadrževalnikov; do njihove
realizacije je prišlo šele v okviru trenutnega projekta (Sedlar, 1999).
Leta 2001 je bil izdan tudi prvi del protipoplavnih ukrepov, a so ga morali zaradi poplave leta
2007 še dograditi. Tako so se z letom 2008 pričela gradbena dela. Skozi center so ob strugi
Hudinje namestili protipoplavni zid, saj struga ni bila več sposobna prevajati vode s povratno
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dobo 20 let in več. Vzporedno je potekala tudi ureditev fekalne kanalizacije na levem bregu,
na desnem bregu pa je potekala izgradnja meteornega kanala, ki je potreben za odvod
zalednih vod. Vrednost projekta je bila ocenjena na 1,2 milijona €; vanj je bila vključena tudi
ureditev brežin gorvodno od zidu (Švab, 2008).

7. PROJEKT «ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI NA POREČJU
SAVINJE - LOKALNI UKREPI«
Porečje Savinje z velikostjo 1664 km2 obsega območje vse od visokogorskih do subpanonskih
pokrajin, saj odmaka Savinjske Alpe, Pohorje in Voglajnsko gričevje (Natek, 2005; Radinja,
Zoretič, 1993). Največ poplavnega sveta je ob Hudinji in na sotočju Savinje z Ložnico ter
Voglajno, torej na območju Celja, kjer se dolina tudi najbolj razširi. Pritoki pritekajo iz
različnih pokrajin – alpskega, predalpskega in subpanonskega sveta in z medsebojnimi
zajezitvami povzročajo hudourniške poplave. Slednje pa ne povzročajo velikega problema le
na območju Celja, temveč v celotni dolini Savinje vse od Logarske doline do soteske nad
Letušem (Radinja, Zoretič, 1993).
Ker Savinja s svojimi pritoki kljub ukrepom pred visokimi vodami še vedno poplavlja ter
povzroča škodo, se je na njenem porečju pričel izvajati projekt z naslovom Zagotovitev
poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi (Zagotovitev poplavne ..., 2013).
Podjetje Hidrosvet d. o. o. je načrtovalo ukrepe, gradbene posege pa je izvajalo podjetje Nivo
d.d.

7.1. Glavne značilnosti projekta
Projekt predstavlja prvo fazo zagotavljanja celovite poplavne varnosti na porečju Savinje, saj
naj bi bila ta dosežena šele z izvedbo ukrepov v drugi fazi, katerih predviden zaključek je do
leta 2023. Gre za enega največjih slovenskih projektov urejanja okoljske infrastrukture in
sploh prvi slovenski kohezijski projekt s področja zmanjšanja škodljivega delovanja voda, ki
ga je finančno podprla Evropska unija. Vrednost projekta znaša 45,5 milijonov evrov, pri
čemer ima 85 % vrednosti finančno podporo Kohezijskega sklada Evropske unije, preostalih
15 % pa je pridobljenih iz državnega proračuna (Zagotovitev poplavne ..., 2013).
Prva faza projekta se je izvajala na najbolj ogroženih urbaniziranih območjih v Celju, Vojniku,
Laškem in Lučah v okviru lokalnih ukrepov. Izvedeni in končani naj bi bili med letoma 2012 in
2015, a na nekaterih območjih potekajo še zadnje faze zaključitve projekta v letošnjem letu.
Izgradnja desetih suhih zadrževalnikov na reki Savinji ter Bolski je v Spodnji Savinjski dolini
predvidena v drugi fazi projekta (Zagotovitev poplavne ..., 2013).
Projekt je bil s strani vodilnih predstavnikov predstavljen tudi na javni predstavitvi v Celju.
Dejali so, da ne gre le za hidrotehnični, ampak tudi okoljski projekt, v okviru katerega bodo
spoštovali rečne in obrečne habitate. Način gradnje bo okolju prijazen, 5 % vrednosti
projekta pa bo namenjenih nadomestnim habitatom kot omilitvenim ukrepom. Ohraniti
bodo poskušali čim več naravnega habitata; pomembno se jim zdi tudi povezovanje z
ribiškimi društvi (Velik odziv Celjanov ..., 2013).
7.1.1. Namen in cilji projekta

Kot je zapisano na spletni strani projekta, je glavni cilj zaščititi najbolj ogrožena urbana
območja, ki so pod vplivom Savinje ter njenih pritokov. Prebivalcem v neposredni bližini
15

želijo zagotoviti varnost poselitve in zmanjšati možnost tveganja pred škodljivim delovanjem
voda (Zagotovitev poplavne ..., 2013). V Zakonu o vodah je slednje opredeljeno kot
delovanje voda, ki v večjem obsegu ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje (Zakon o
vodah, 2002, 7. člen). Z ukrepi pričakujejo zmanjšanje poplavne ogroženosti na približno
1475 ha poseljenih površin, 12.165 ljudi pa naj bi imelo neposredno korist (Zagotovitev
poplavne ..., 2013).
7.1.2. Predvidena izvedba del

V okviru projekta so predvidena naslednja glavna dela (Zagotovitev poplavne ..., 2013):








izgradnja novih protipoplavnih zidov ter zemeljskih nasipov;
podaljšanje in/ali nadvišanje obstoječih nasipov ter zidov;
ureditev odsekov rečnih strug;
nadvišanje posameznih delov cest;
zamenjava dotrajanih mostnih konstrukcij;
izgradnja suhih zadrževalnikov;
ureditev sistema za odvajanje zalednih in padavinskih vod.

8. IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV OB HUDINJI NA OBMOČJU
VOJNIKA
Območje Vojnika je v okviru projekta preučevano po odsekih, katerih dela smo podrobneje
analizirali.

8.1. Odsek 1
Prvi odsek je na območju mesta Celje med izlivoma Voglajne in Vzhodne Ložnice v Hudinjo.
Pripada Mestni občini Celje (v nadaljevanju MOC) (Zagotavljanje poplavne ..., 2013).
8.1.1. Načrtovane ureditve (Zagotavljanje poplavne..., 2013):

1. čiščenje zarasti in mulja;
2. protipoplavni ukrepi;
3. ureditev odtoka zalednih vod.
Višina protipoplavnih ukrepov je določena na osnovi pretoka Voglajne s povratno dobo 20
let (Q20) pri pretoku Hudinje s povratno dobo 100 let (Q100) ter obratno. To pomeni, da je
verjetnost pojavljanja takšnega pretoka v povprečju enkrat na 20 oz. enkrat na 100 let. Vse
skupaj je podkrepljeno tudi z varnostnim nadvišanjem 50 cm.
1. Čiščenje zarasti in mulja

Odsek je bilo potrebno do predvidene širine dna očistiti zarasti in mulja, saj želijo reki
povečati pretočnost. Zarast je bila odstranjena ob in v vodotoku, nanose mulja, katerih velika
količina je posledica sotočja dveh potokov, pa po celotni dolžini odseka.
2. Protipoplavni ukrepi

a.) Levi breg Hudinje
Na levem bregu so na brežini vodotoka zgradili nasip (241 m), ki ob zaključku preide v zid
dolžine 325 m. Njuna naloga je zadrževanje visoke vode vse do izliva
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Voglajne in tako poskrbeti za poplavno varnost predvsem Cinkarne Celje. Nadvišali so tudi
cesto v dolžini 63 m ter obstoječ nasip dolžine 68 m.
b.) Desni breg
Na desnem bregu so po celotni dolžini odseka zgradili nasip v dolžini 531 m.
3. Ureditev odtoka zalednih vod

Na obstoječih prepustih so namestili nepovratne lopute za preprečevanje povratnega toka in
uredili meteorni odvodnik ob glavni cesti. Torej v primeru visokih vod nepovratna loputa
prepreči vdor rečne vode v kanalizacijo in obratno, iztok meteorne odpadne vode iz
kanalizacije v reko. S tem se izognemo prečrpavanju vode iz kanalizacije (Poplavna varnost,
2013). Preostali ukrepi zaradi že urejenega odvajanja vod po meteorni kanalizaciji niso bili
izvedeni.
Slika 8: Predvideni ukrepi na prvem odseku

8.2. Odsek 2
Drugi odsek zajame območje med Vzhodno Ložnico in avtocesto (Zagotavljanje ..., 2014a).
Pripada mu del naselij Trnovelj in Teharja, ki ležita na levem bregu ter Spodnja Hudinja na
desnem. Odsek pripada MOC (Geopedia, 2015). Ker je bila približno 1/3 območja že
predhodno urejena v okviru preostalih projektov, na tem odseku niso bili predvideni ukrepi
večjih razsežnosti.
8.2.1. Načrtovane ureditve (Zagotavljanje ..., 2014a):
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1. čiščenje zarasti in mulja;
2. protipoplavni ukrepi;
3. ureditev odtoka zalednih vod.
Za zagotovitev ustrezne poplavne varnosti je bila višina načrtovanih ukrepov določena na
osnovi 20-letnih poplavnih vod Voglajne (HQ20) pri pretoku stoletnih vod Hudinje (Q100).
1. Čiščenje zarasti in mulja

Po ocenah izvajalcev na terenu je bilo največ naplavin gorvodno od mehkega jezu, sicer pa so
bile slednje prisotne po celotnem odseku vodotoka in so bile potrebne odstranitve. Na
območjih s pretirano zarastjo v obliki grmičevja in manjših dreves, so bila ta odstranjena s
selektivnim procesom, kar pomeni, da so bila odstranjena le tista drevesa, stare veje in debla
tako v strugi kakor na brežini, ki so bila moteča.
2. Protipoplavni ukrepi

a.) Levi breg Hudinje
Na levem bregu so v okviru protipoplavnih ukrepov zgradili zemeljske nasipe v skupni dolžini
228 m ter zidove dolžine 66 m. Za varovanje dela odseka pri avtocesti je poskrbela kar reka
sama, saj je ob strugi nasipala gradivo in s tem zagotovila želeno stopnjo varovanja. Glavno
varovanje je namenjeno črpališču industrijske vode za Cinkarno Celje iznad mehkega jezu.
Tako sta se okoli objekta zgradila zid in nasip, ki ga varujeta pred možnim prelivanjem vode;
v primeru visokih vod se na odprtino med zidovoma namesti mobilna zagatna stena,
črpališču pa se zaprejo dovodne zaklopke.
b.) Desni breg Hudinje
Ukrepe so zgradili v skupni dolžini 528 m, pri čemer je bilo 312 m namenjenih gradnji nasipov
in 216 m gradnji zidov. Načrt se je osredotočal na območje med Bežigrajsko cesto in višje
ležečim železniškim mostom, kjer bodo v prihodnosti nastajali tudi novi stanovanjski objekti.
Območje so zavarovali z zidom dolžine 87 m in nasipom 26 m.
 Odstranitev pragu
Na območju, ki je na karti označeno s ●, je prišlo do odstranitve pragu. Gorvodno se je na
njegovem mestu v dnu vzpostavil širok profil (12 m) vse do avtoceste, preuredili pa so tudi
izlivni del manjšega Travniškega potoka, ki v Hudinjo priteka z desnega bregu.
3. Ureditev odtoka zalednih vod

Za ureditev odtoka zalednih vod so na točkah najnižjega terena pod zidom zgradili dva
prepusta, ki sta na vodni strani zavarovana z nepovratno zaklopko. Prepust je zgrajen tudi
pod nasipom pri črpališču na levem bregu, za katerim zastaja voda. Na že obstoječih izpustih
so zamenjali loputo z neprepustno, postavili pa so tudi dve črpališči, katerih glavna naloga je
prečrpavanje ne le padavinskih ampak tudi prelivnih vod in s tem varovanje območja pred
poplavljanjem skozi kanalizacijski sistem (Oberžan, 2007). Preostali ukrepi zaradi urejenega
odtoka po obstoječi meteorni kanalizaciji niso bili potrebni.
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Slika 9: Predvideni ukrepi na drugem odseku

8.3. Odsek 3
Največje območje preučevanja pripada tretjemu odseku, in sicer med avtocesto in mejo
MOC z občino Vojnik (Zagotavljanje poplavne ..., 2014b). Hudinja priteče skozi naselji Škofja
vas in Šmarjeta pri Celju, ki pripadata MOC (Geopedia, 2015). Zaradi velikosti območja je
gradnja ukrepov potekala v dveh fazah. Ukrepi prve faze so se izvajali na območju med
avtocesto in mostom v Škofji vasi, druga faza pa je predvidena od mostu do četrtega odseka.
Ker je slednja zaradi pridobivanja soglasij in urejanja dokumentacije še v pripravi, zanjo
nismo uspeli pridobiti podrobnejšega opisa in predstavitve izgradnje predvidenih ukrepov
(Zagotavljanje poplavne ..., 2014b).
8.3.1. Načrtovane ureditve – 1. faza (Zagotavljanje poplavne ..., 2014b):

1. čiščenje zarasti in nanosov;
2. protipoplavni ukrepi;
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3. ureditev odtoka zalednih vod.
1. Čiščenje zarasti in nanosov

Po celotnem odseku je bila potrebna odstranitev naplavin, ki so se nabrale na dnu struge.
Brežine so zavarovali s kamni velikosti 40-80 cm; na obeh bregovih so se na 30-50 m
izmenjavala ribja zavetišča. Odstranjeni so bili tudi obstoječi pragovi.
2. Protipoplavni ukrepi

a.) Levi breg Hudinje
Na levem bregu v skupni dolžini 697 m prevladujejo nasipi, 299 m visokovodnih ukrepov pa
predstavljajo zidovi. Slednji so pred stanovanjskimi ali drugimi objekti; na območjih brez
poselitve prehajajo v nasipe. Prišlo je tudi do dviga lokalne ceste v dolžini 37 m.
 Dajnica
Tukaj se v Hudinjo izliva tudi manjši pritok – Dajnica. Čeprav so v okviru projekta uredili
strugo v izlivnem delu, lahko ob visokih vodah še vedno nastopi možnost prelivanja po
desnem bregu in s tem ogrožanja večjega kmetijskega poslopja. Na levem bregu so zgradili
zemeljski nasip.
b.) Desni breg Hudinje
Tako kot na levem so tudi na desnem bregu vodotoka nasipi v skupni dolžini 1090 m, zid pa
je nameščen zadnjih 123 m pred mostom v Škofji vasi. Pri dveh stanovanjskih objektih so
nadvišali cesto v skupni dolžini 80 m.
 Potok 1 in Potok 2
Na preučevanem odseku se Hudinji priključita dva manjša potoka, ki sta v projektu
poimenovana Potok 1 in Potok 2. Zamenjali so jima prepust v brežini, na vodni strani pa
zaščitili z nepovratno loputo. Zaradi nižjega naklona kot na preostalem terenu kljub možnim
visokim vodam Hudinje in samih potokov ne prihaja do ogrožanja bližnjih objektov, čeprav
obstaja možnost nastanka manjših zajezitev za prepustoma.
 Nadomestni habitat
Za rast rastlin ter zadrževanje vodnih živali so zgradili nadomestni habitat dolžine 60 m
(Zagotavljanje poplavne ..., 2014b). Ohranitev stanja vrste ali habitatnega tipa, ki je bil
prizadet zaradi posegov ter zmanjšanje negativnih vplivov, ki so bili povzročeni na njihov
prvotni življenjski prostor v vodotoku, je predstavljal glavni cilj izgradnje (Kolarič, 2010;
Klemenčič, 2014). V habitatu so bile predvidene enake naravovarstvene značilnosti kakor v
vodotoku; nastanek življenjskega prostora je omogočil izstopni prag na spodnji strani s
funkcijo zadrževanja vode (Klemenčič, 2014; Zagotavljanje poplavne ..., 2014b).
V primeru poplavnih vod habitat predstavlja tudi bočni prelivni rob, po katerem se voda
vrača v strugo. To so dosegli z znižanjem brežin, saj je gorvodno celotno območje do prvih
stanovanjskih objektih pri mostu v Škofji vasi prepoznano kot razlivna površina in je zato brez
protipoplavnih ukrepov. Odvečna voda se lahko odvaja tudi skozi prepust Potoka 2 pod njim.
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Slika 10: Nadomestni habitat

Slika 11: Pogled proti Škofji vasi

Avtorica: Nina Majcen, 2016.

Avtorica: Nina Majcen, 2016.

3. Ureditev odtoka zalednih vod

Na desnem bregu sta bila obstoječa prepusta zamenjana z nepovratnima loputama; na
najnižji točki pod nasipom je bila predvidena izgradnja novega prepusta. Na preostalem delu
bregu zaradi ravnega reliefa ne prihaja do zbiranja zalednih vod za visokovodnimi ukrepi,
voda pa ponikne ali izhlapi na travniških površinah. Prav tako tudi objekti na levi strani bregu
pred zalednimi vodami zaradi naklona terena v nasprotni smeri predvidenih ukrepov niso
ogroženi, niti ni bilo potrebno predvideno odvajanje preko zalednega jarka in črpališča.
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Slika 12: Predvideni ukrepi na tretjem odseku

8.3.2. Načrtovane ureditve – 2. faza (Zagotavljanje poplavne ..., 2014b):

1. čiščenje zarasti in nanosov;
2. protipoplavni ukrepi;
22

3. ureditev odtoka zalednih vod.
Čeprav so za drugo fazo načrtovanih ureditev na odseku tri predvideni enaki postopki
ureditve Hudinje, slednji zaradi že prej omenjenih razlogov še niso dokončno zapisani v
dokumentaciji in načrtovani na kartah. V tej fazi so predvideni zemeljski nasipi v dolžini 1040
m ter zidovi dolžine 516 m. Nadvišanje lokalne ceste je predvideno na štirih območjih v
dolžini 223 m; na enem območju je načrtovana postavitev cestne rampe z dolžino 19 m. Med
drugim bodo za 75 m prestavili tudi izlivni del potoka, območje uredili z dvema črpališčema,
uredili meteorno kanalizacijo ter prepuste opremili z nepovratnimi loputami.

8.4. Odsek 4
Od meje z MOC do ceste v Šmartno v Rožni dolini poteka odsek številka štiri. Slednjemu
pripada naselje Arclin, ki z lego na obeh bregovih Hudinje pripada občini Vojnik. Najbolj
ogrožene so ravno površine, ki so v neposredni bližini vodotoka; nižjo stopnjo ogroženosti
imajo površine z oddaljenostjo najmanj 500 m od vodotoka ob cesti Vojnik –Celje na njenem
levem bregu (Zagotavljanje poplavne ..., 2014c).
8.4.1. Načrtovane ureditve (Zagotavljanje poplavne ..., 2014c):

1. čiščenje zarasti in nanosov;
2. protipoplavni ukrepi na levem in desnem bregu;
3. ureditev odtoka zalednih vod.
V analizi predvidenega stanja, v kateri so bile vključene načrtovane ureditve, določene na
osnovi izračunanih gladin pri pretoku 100-letnih voda Hudinje (Q100), so prišli do izračunov,
da se je gladina zaradi vpliva predvidenih zidov in nasipov nekoliko dvignila. Nasprotno pa se
je zaradi vpliva čiščenja in novega inundacijskega objekta gladina znižala za približno 40–50
cm glede na sedanje stanje. Na nobenem območju niso pričakovali povečanja poplavne
ogroženosti.
1. Čiščenje zarasti in nanosov

Načrtovana ureditev je vključevala čiščenje brežin in naplavin, saj se tako zmanjša koeficient
hrapavosti, kar povečuje odtok; z odstranjevanjem naplavin se je zmanjšala možnost
zajezitve odtoka. Ureditev je zahtevala tudi odstranitev starih motečih dreves oziroma debel
po brežinah.
2. Protipoplavni ukrepi

a.) Levi breg Hudinje
Na levem bregu so se izvedli visokovodni ukrepi v dolžini 1061 m, od tega 198 m
protipoplavnih zidov in 863 m nasipov, zgrajenih iz zemlje. Na območjih, kjer se nasip/zid
stika s cesto ter na območjih, kjer te omogočajo dostop do zemljišč, so cesto nadvišali s
cestno rampo v dolžini 146 m. Na treh območjih je bila potrebna izravnava terena. Pri
stanovanjskih objektih, kjer bi zid onemogočal dovoz, se v vmesno odprtino v času poplav
namestijo mobilne zagatne stene. Najbolj ogroženo je vrtnarstvo Krašovec ob cesti Vojnik–
Celje in naselje, ki je neposredno ob vodotoku. Poleg tega so tik ob obstoječem mostu
zgradili inundacijski objekt – mostna konstrukcija s štirimi odprtinami za povečanje pretoka.
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Slika 13: Nova inundacija v Arclinu

Avtorica: Nina Majcen, 2016.

 Klinčev jez
Jez je približno 250 m gorvodno od meje z MOC. Čeprav je bil v 80. letih 20. stoletja delno
saniran, je bil lesen kaštni del zaradi visokih vod leta 2007 in 2012 močno poškodovan; v
podobnem stanju je bila tudi betonska plošča. Jez so porušili ter odstranili, zgradili pa so
kamnito drčo z ribjo stezo. S tem so želeli preprečiti nekontrolirano poglabljanje korita reke,
objekt pa je znižal tudi gladino visokih vod. Med drugim so poskrbeli tudi za ureditev Hudinje
nad in pod drčo ter stanovanjskega objekta v bližini, ki so ga zavarovali z zidom dolžine 111
m in nasipom 89 m.
a.) Desni breg Hudinje
Tudi na desnem bregu je zaradi neposredne bližine naselja ob reki prišlo do varovanja
poselitve okoli njega. V skupni dolžini 886 m so načrtovali 525 m zemeljskih nasipov in 361 m
zidov. Izravnali so teren in nadvišali lokalno cesto v dolžini 100 m. Na določenih območjih,
kjer se nasip/zid naveže na cesto, je bila zgrajena rampa v dolžini 62 m. Za želeno
protipoplavno ureditev območja so prestavili izlivna odseka potokov, ki pritečeta iz severa. V
projektni dokumentaciji sta poimenovana Potok 1 in Potok 2.
 Potok 1 in Potok 2
Potoku 1, ki priteče nad naseljem, so predčasno preusmerili izliv in naselje obvarovali pred
možnimi poplavami. Dolžina prestavitve je znašala 190 m. Potok 2 so zaradi izlivnega odseka
med stanovanjskimi objekti prestavili na zunanjo stran nasipa in zidu v dolžini 210 m, izliv pa
prestavili dolvodno za približno 60 m.
3. Ureditev odtoka zalednih vod

Kjer ureditev odtoka meteornih vod še ni bila urejena, so izpeljali izpuste v Hudinjo, te pa so
na vodni strani zaščitili z nepovratno loputo.
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Slika 14: Predvideni ukrepi na četrtem odseku

Predvidena dela so bila ob pregledu terena že zaključena in izpeljana, kot so bila
predstavljena v načrtu. Izjema so bili le zemeljski nasipi ob vrtnarstvu Krašovec, ki so bili
dodatno izpeljani še okoli rastlinjakov in ne le na njihovi zunanji strani ter zid ob Potoku 2, ko
ta priteče iz gozdnih površin.
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Slika 15: Nekdanji Klinčev jez

Slika 16: Sedanja kamnita drča z ribjo stezo

Avtorica: Nina Majcen, 2014.

Avtorica: Nina Majcen, 2016.

8.5. Odsek 5
V odseku številka pet, ki zaobseže naselje Vojnik, je Hudinja obravnavana le pri pokopališču,
saj so v centru Vojnika že bili izvedeni ukrepi za izboljšanje poplavnih razmer po poplavi leta
2007. Obravnavano območje leži ob cesti v Šmartno v Rožni dolini in pripada občini Vojnik
(Zagotavljanje poplavne ..., 2014d).
8.5.1. Načrtovane ureditve (Zagotavljanje poplavne ..., 2014d):

1. protipoplavni ukrepi;
2. ureditev odtoka zalednih vod.
1. Protipoplavni ukrepi

a.) Levi breg Hudinje
V skupni dolžini 510 m so zgradili zidova in nasip. Na obstoječi most se je najprej navezal
visokovodni zid, ki skupaj z zemeljskim nasipom varuje že večkrat poplavljeno pokopališče.
Ukrep se je zaključil z zidom, namenjenim varovanju gospodarskih objektov.
b.) Desni breg Hudinje
Na desnem bregu ni zgrajen noben visokovodni ukrep, saj so brežine že bile urejene v
preteklosti. Poleg tega neposredno ob vodotoku ni nobene poselitve, na brežinah pa so
drevoredi, ki pripomorejo k zadrževanju in umirjanju visokih vod. Zgradili so le manjšo cestno
rampo (10 m) z dostopom do vodotoka.
2. Ureditev odtoka zalednih vod

Poleg načrtovanih visokovodnih ukrepov je prišlo tudi do gradnje suhih zadrževalnikov 1 in 2
na potoku iz Sv. Tomaža nad Vojnikom ter rekonstrukcije kanalizacije v samem centru.
 Suhi zadrževalnik 1 in 2
Suhi zadrževalnik je konstrukcija, namenjena zadrževanju visokih vod, ki se upravlja s
hidromehansko opremo, t. j. zapornicami, prelivi in izpusti. V času normalnega pretoka so
zapornice dvignjene in omogočajo nemoteno odtekanje, v primeru visokih vod pa se slednje
pričnejo zapirati in tako omogočajo zadrževanje večjih količin vod (Švab, 2014). Torej se suhi
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zadrževalnik za razliko od mokrega napolni le ob poplavah; njegov glavni cilj je zmanjšanje
pretoka v strugi, ki ga omogoči nadzorovano izpuščanje vode s strani človeka oz.
mehanizacije (Hidrotehnik zgradil ..., 2015).
Izgradnja zadrževalnikov je potekala na potoku, ki je vrezan v ozko dolino med dvema
pobočjema in priteka iz Sv. Tomaža nad Vojnikom. Gradnja prvega se je izvajala v spodnjem
delu doline, drugega pa v zgornjem (Suhi zadrževalnik ..., 2016). Zadrževalnika imata
volumen 28.300 m3. Z izgradnjo se je zmanjšal odtok na 50/l/s, vrednost pa predstavlja tudi
mejo zapiranja zapornic in s tem začetek polnjenja zadrževalnika (Švab, 2014).
 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema
V centru Vojnika so uredili kanale meteornih in komunalnih vod, ki potekajo pod cesto.
Glavni cilj je bila njihova ločitev in preusmeritev komunalnih vod na kanalizacijski sistem, saj
so do sedaj s kanaliziranim potokom iz Sv. Tomaža odtekale v Hudinjo. Za povečanje odtoka
zalednih vod so zgradili približno 500 m dolg mešan kanal, na katerega so priključili stranske
dotoke in omogočili lažje odvajanje vod (Gregorc, 2015).
Slika 17: Suhi zadrževalnik 1 na potoku iz Sv. Tomaža nad Vojnikom

Avtorica: Nina Majcen, 2016.
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Slika 18: Predvideni ukrepi na petem odseku

9. ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU VODA
V Republiki Sloveniji področje voda urejajo trije osnovni zakoni, in sicer Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave. Zakoni urejajo za stanje voda in
vodnega okolja najpomembnejše vsebine, med katerimi je tudi urejanje voda (Voda –
Poročilo o ..., 2003).
Zakon o vodah (ZV-1), ki ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, v 80.
členu navaja, da morajo biti posegi zaradi urejanja voda načrtovani in izvedeni tako, da
bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki se
med drugim nanaša na varstvo pred poplavami in predstavlja glavni cilj projekta, obsega
izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju ali preprečevanju ogroženosti in odpravljajo
posledice škodljivega delovanja (Zakon o vodah, 2002, 80. in 82. člen).
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, ki je
opredeljeno kot temeljni pogoj trajnostnega razvoja, z raznimi ukrepi, načeli ter
spremljanjem stanja okolja in informacij o njem (Zakon o varstvu okolja, 2004, 1. člen).
Ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter sistem varstva naravnih vrednot določa
Zakon o ohranjanju narave (ZON), katerega glavni cilj je njena ohranitev (Zakon o ohranjanju
narave, 1999, 1. člen).
Smernice pri načrtovanju posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih podaja tudi Zavod za
ribištvo Slovenije (ZZRS), ki je na podlagi pravnih aktov pristojen za izdajo mnenj, projektnih
pogojev in soglasij. Za dele vodotoka, ki ne omogočajo sonaravnih oblik posegov ali pa so ti
neizogibni, podajajo naslednja priporočila (Usmeritve in priporočila ..., 2014):
 uporaba naravnih materialov (utrjevanje brežin s kombinacijo lesa, kamna, vrbovih
podtaknjencev);
 ohranjanje naravnega meandriranja vodotokov;
 zagotavljanje razgibanosti vodnega toka znotraj regulirane struge;
 čim manj betoniranja.

10. PRIČAKOVANI VPLIVI IZVEDENIH UKREPOV
Tako gradnja predvidenih ukrepov kakor tudi njihovo kasnejše vzdrževanje imata pozitivne in
negativne vplive na bližnjo okolico in vodotok.

10.1. Vplivi na vodotok
Do preoblikovanja reke in s tem hidrološkega režima je že prišlo s preteklimi regulacijami;
nekaj sprememb je dodatno povzročila tudi sedanja izgradnja protipoplavnih ukrepov.
Z izgradnjo zidov in nasipov neposredno ob reki je slednji odvzet poplavni prostor, kamor so
se pred tem prosto razlivale visoke vode, ki sedaj ostajajo »ujete« v strugi. Zaradi gradbenih
del, ki med drugim tudi uravnavajo vodotok, se je spremenil odtok reke, ki je zaradi njene
uravnanosti povečan, možnost nastanka poplav pa zmanjšana (Natek, 1983; Mikoš, 2008; cv:
Strassberger, 2009). Odtok je povečalo tudi čiščenje brežin in naplavin, saj se je zmanjšal
koeficient hrapavosti. Možnost zajezitve se je zmanjšala, prevodnost struge pa povečala
(Hidrološko-hidravlična analiza, 2014). Posledično se večja količina vode pretoči v čim
krajšem času, kar pa lahko privede do ponovitve scenarija iz leta 1990, ko je bilo iz podobnih
razlogov poplavljeno mesto Celje. Hitrejši odtok je zmanjšal tudi pronicanje podtalnice
(Strassberger, 2009).
Pri tem je potrebno opozoriti tudi na možnost, da lahko zaradi poglabljanja, čiščenja in
hitrejšega odtoka prihaja do odstranitve drobnega proda, peska in mulja, ki oblikujejo
tolmune. Slednji so pomembni za ustvarjanje habitatov, predstavljajo pa tudi številna
počivališča za ribe. Ob njihovi odsotnosti se zmanjša prezračevanje, čiščenje in bogatenje
vode s kisikom, biotska raznovrstnost, prvotno pa postane oblikovanje brzic (Wharton, 2000,
Rejec Brancelj, 2003; cv: Strassberger, 2009).
Na odsekih, kjer so potekala gradbena dela, je bila popolnoma odstranjena obrežna
vegetacija; tehniki so z izsekavanjem pretiravali tudi izven gradbenih območij, saj so jo
popolnima odstranili dolvodno od mostu v Škofji vasi. Kot posledica nastopijo hitrejša
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dnevna in sezonska nihanja temperature vode, povečana osončenost, ki zvišuje njeno
temperaturo in vodnim organizmom odvzema določeno mero osenčenosti (Wharton, 2000;
cv: Strassberger, 2009). Poleg tega nabrežni pas predstavlja življenjski prostor tako lesnim
kakor močvirskim rastlinam, ki utrjujejo rečni breg, manjšajo sunke vetra, preprečujejo
erozijo bregov, zadržujejo vodo in ščitijo vodotok pred onesnaženjem iz okolice (Rauch,
2005; cv: Strassberger, 2009).
Med pozitivnimi učinki je potrebno omeniti izgradnjo kamnite drče z ribjo stezo na mestu
propadajočega Klinčevega jezu. Prostor se lahko uporabi kot naravno pokopališče, s stezo pa
so omogočili selitvene poti ribjih populacij čez visoke vodne pregrade, ki bi bile v nasprotnem
primeru prekinjene oziroma težje izvedljive (Kolman, Mikoš, Povž, 2010). Prav tako se na
obeh bregovih tretjega odseka izmenjujejo ribja zavetišča s ciljem izboljšanja ekoloških
pogojev vodnih organizmov; vzpostavili so tudi nadomestni habitat, s katerim poskušajo
omiliti posledice posega v vodotok oziroma nadomestiti njegovo okrnitev (Klemenčič, Kink,
2015; Ureditev suhadolnice ..., 2016).
Prav tako ne smemo pozabiti na izgradnjo suhih zadrževalnikov na potoku iz Sv. Tomaža nad
Vojnikom, ki pripomoreta k nadzorovanju visokih vod. Ko se te pojavijo, se pričnejo
zapornice zapirati. Tako za sabo zadržijo ogromne količine vode in pripomorejo k zmanjšanju
odtoka. Čeprav gre za grob poseg v naravo, pa ob njima kakor v večini primerov niso uničena
kmetijska zemljišča, saj sta umeščena v ozki dolini tik ob gozdnih površinah. K povečanju
pretoka pripomore tudi nova inundacija v Arclinu, ki se je priključila že obstoječi mostni
konstrukciji.

10.2. Vplivi na neposredno okolico
Vsekakor pa je izgradnja pustila pomemben pečat tudi na okolici vodotoka.
Potrebno je izpostaviti izgubo vizualne privlačnosti, ki jo je je pred tem uprizarjala reka s
pasovi obrežne vegetacije v pokrajini. Spremembo v pokrajini predstavljajo tudi od 40 cm
visoki zidovi in od 120 cm široki zemeljski nasipi, ki spremljajo ali vodotok ali stanovanjske oz.
gospodarske objekte. Z uravnavanjem vodotoka v okviru izpeljanih regulacij in ukrepov so
bili v večji meri odstranjeni naravni vodni elementi, kot so tolmuni, prodišča, brzice, obvodna
zarast..., ki pripomorejo k privlačnosti pokrajine (Rejec Brancelj, 2003; cv: Strassberger,
2009).
Problem pronicanja vode v podtalnico so nam opisali pri anketiranju. Dejali so, da so kljub
opozarjanju in klicem na Ministrstvo za okolje in prostor podrli preveč pragov in jezov, ki so
do sedaj upočasnjevali odtok; strugo naj bi po njihovem mnenju tudi preveč poglobili. Tako
naj bi se po izračunih anketiranega podtalnica v Arclinu v naslednjih desetletjih znižala za
0,80 m. Čeprav nekaterim to ne predstavlja težave, pa nasprotno velja zanje, saj podtalnico
uporabljajo za gospodinjska opravila, kmetijstvo ter kurjavo.
Na nekaterih odsekih so z odstranjevanjem pretirane zarasti na obrežju in urejanjem struge
ob vodotoku nastale nove možnosti pešpoti in preostalih oblik rekreacije. Tako se je
oblikoval nov prostor za družabno preživljanje prostega časa, ki pripomore tudi k boljšemu
zdravju in počutju (Strassberger, 2009). Najpomembnejše pa je zagotovo dejstvo, da naj bi
ukrepi prinesli okoliškim prebivalcem čim večjo varnost pred ponovnimi poplavami in jih
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obvarovali pred čim manjšo nastalo škodo, kar je navsezadnje tudi glavni cilj izvajanja
projekta.
Slika 19: Pešpot na nasipu

Avtorica: Nina Majcen, 2016

11. PREDLOGI SONARAVNEGA UREJANJA VODOTOKA
Čeprav popolne dolgoročne varnosti pred hudourniškimi poplavami ni mogoče doseči, pa
lahko nekatere dele poplavnih ravnic zavarujemo z bolj premišljenimi in sonaravnimi
oblikami ukrepov (Natek, 2015).
Reka na prvem mestu ne bi smela biti oblikovana kot kanal za hiter odtok voda, saj smo s
tem le povečali hitrost odtoka vode v spodnje dele porečja in povečali poplavno ogroženost
tamkajšnjih prebivalcev. Zavedamo se, da je na nekaterih območjih gradnja nasipov in zidov
potrebna, vendar bi lahko bili ti izvedeni le na kritičnih površinah oziroma bili prilagojeni
stopnji ogroženosti posameznega objekta. Urejeno bi moralo biti tudi odvodnjavanje, saj v
primeru poplav voda ne more nikamor odteči. Kot ključnega pomena se je to že izkazalo v
poplavi leta 2007, ko je nasip pri trgovini Tuš preprečeval odtok zalednih in povzročil le
narast poplavnih vod.
Poglobitev struge kot eden izmed ukrepov regulacije bi morala potekati le na posameznih
mestih in ne vzdolž celotnega vodotoka. Tako je onemogočeno oblikovanje tolmunov, ki
naravno zadržujejo visoke vode in tako prispevajo k večji poplavni varnosti obrežnih površin,
povečujejo pa tudi biotsko raznovrstnost (Strassberger, 2009; Trobec, 2011). Vegetacija bi
lahko bila odstranjena le na območjih gradbenih del, nasprotno pa je bila odstranjena skoraj
vzdolž celotnega vodotoka od mostu v Škofji vasi do izliva. Menim, da to ne bi bilo potrebno,
saj se lahko stara, bolna drevesa in grmovnice odstranijo v okviru čiščenja brežin s
selektivnim procesom, pri tem pa bi lahko sodelovali tudi okoliški prebivalci. Tako je zaradi
prekomerno odstranjene vegetacije zaželena ozelenitev nabrežja (vrbe, jelše, trstike,trave);
slednje je potrebno zaradi možnega oviranja pretoka vode in s tem povečane poplavne
nevarnosti tudi redno vzdrževati (Strassberger, 2009). Pomembno se nam zdi tudi ohranjanje
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rabe tal v obliki gozdov predvsem v povirnih delih vodotoka. Slednji zaradi sposobnosti
zadrževanja vode ob močnejših padavinah zmanjšujejo odtok, zmanjšujejo pa tudi odnašanje
pobočnega materiala, ki lahko povzroča zajezitve (Trobec, 2011). Tudi rečni pragovi in jezovi
so pred odstranitvijo na skoraj celotnem tretjem odseku predstavljali zaščito pred premočno
erozijo in odnašanjem, sedaj pa je moč vodotoka z erozijskimi sposobnosti povečana;
zmanjšalo se je tudi pronicanje vode v podtalnico (Strassberger, 2009).
Za ureditev vodotoka niso pomembni le vodogradbeni ukrepi, ki vključujejo gradnjo objektov
(regulacije, nasipi, zadrževalniki), temveč tudi alternativni (negradbeni) ukrepi, ki poskušajo
zmanjšati občutljivost območja na škodo, povzročeno pri poplavah. Pod alternativne ukrepe
štejemo izobraževanje, coniranje poplavnih območij, zaščito posameznih objektov, upravnoadministrativne ukrepe ter organizirane službe za izdajanje opozoril in reševanje. Za razliko
od vodogradbenih ukrepov so cenejši in ne povzročajo nezaželenih vplivov v okolju (Brilly,
1992).
V okviru upravno-administrativnih ukrepov je predviden razvoj dejavnosti ob vodotoku, ki pri
poplavi ne bi utrpele večje škode. Tako se na poplavnih območjih opredelijo cone
ogroženosti in njim prilagojena raba tal oziroma dejavnosti. Prebivalci morajo biti s pomočjo
informativnih služb seznanjeni z navodili za ravnanje ob poplavah in ukrepi obrambe,
pomembna pa je tudi pravočasna prognoza obsežnih padavin, ki povzročajo hudourniške
poplave. Vsekakor morajo tudi prebivalci narediti dovolj za svojo zaščito. Kot so pokazali
rezultati anket, ima zelo malo prebivalcev dvignjen objekt nad poplavno ravnico; nekaj jih
ima protipoplavne vreče in črpalke kot osnovni ukrep zaščite, le eno gospodinjstvo pa je
imelo nepovratne ventile na odtokih in ceveh. Pomembno zaščito naredimo tudi s
shranjevanjem dragocenosti v višje prostore in višjimi kletnimi prostori (Brilly, 1992).

11.2. Primer sonaravne ureditve vodotoka
Alternativnega pristopa se je v okviru projekta z naslovom Načrt urejanja povodja Kokre
(NUP Kokra) lotila predsednica društva Vodarjev Slovenije, Lidija Globevnik (Globevnik,
1997). Gre za pilotni projekt, ki ga je leta 1996 pričela Uprava RS za varstvo narave,
predstavlja pa postopek v načrtovanju trajnostnega gospodarjenja z vodo (Bricelj, Matoz,
Globevnik, 1996; Globevnik, 1997). Slednje je definirano kot »oblika načrtovanja in
upravljanja z vodo ter njenim okoljem, ki ohranja ekološko in prostorsko celovitost ter trajno
obnovljivost, hkrati pa izboljšuje kakovost človeškega življenja« (Globevnik, 1997, str. 118).
Tako je glavni cilj NUP-a vzpostavitev in vodenje procesa, ki podpira trajnostni razvoj ter
izdelava dokumenta, ki bo predstavljal strokovno podlago za nadaljnje načrtovanje in
upravljanje povodja (Globevnik, 1997). Glavna značilnost projekta je tudi interdisciplinarnost,
saj vključuje tako strokovnjake iz različnih področij, inštitucij, posameznikov kakor tudi
javnost (Bricelj, Matoz, Globevnik, 1996).
Ker je trajnostni razvoj mogoč le, če poznamo in upoštevamo naravne zakonitosti povodja,
so v okviru projekta najprej potekali terenski ogledi. Sledile so delavnice s poročili ter
izdelovanje tabel s problemi in akcijami možnega trajnega gospodarjenja (Globevnik, 1997).
V NUP so zapisali osnovne značilnosti projekta, fizične in družbenogeografske značilnosti
povodja, vplive dejavnosti na njegovo stanje, problemska vozlišča, podali pa so tudi predloge
ukrepov in tehničnih rešitev ter razne determinante, ki naj bi jih upoštevale različne
organizacije ter strokovne službe (Globevnik 1996; Globevnik, 1997). Na takšen način so
poskušali vključiti načela trajnosti v nove vodnogospodarske načrte; sam dokument
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predstavlja osnovo za upravljanje vodnih virov v katerem koli povodju Slovenije (Bricelj,
Matoz, Globevnik, 1996; Globevnik, 1997). Hkrati služi tudi kot postopek seznanjanja,
spoznavanja in iskanja rešitev; njegov končni izdelek je ureditveni načrt povodja (Globevnik
1996; Globevnik, 1997).

12. ODNOS PREBIVALCEV DO NOVE UREDITVE POPLAVNEGA OBMOČJA
Odnos prebivalcev do nove ureditve poplavnega območja na območju Vojnika smo preverili z
metodo anketiranja. Izvedli smo jo na poplavnem območju v Škofji vasi, Arclinu ter centru
Vojnika s ciljem anketirati posamezno gospodinjstvo objekta. Za anketiranje preostalih
naselij dolvodno od Škofje vasi se nismo odločili, saj v bližini Hudinje ni večjih zaključenih
naselij, proti Celju pa nas na obeh bregovih spremljajo industrijski obrati. V anketi smo
uporabili različne tipe vprašanj. Anketiranje smo izvedli v mesecu maju, potekalo pa je v
obliki pogovora z anketiranim, in sicer z namenom, da bi izvedeli še kaj dodatnega poleg že
zastavljenih vprašanj.
Anketa je sestavljena iz petih sklopov vprašanj. Prvi sklop se navezuje na osnovna vprašanja
o anketiranemu ter njegovem kraju bivanja in oddaljenosti od Hudinje (vpr. 1-5). Naslednji
sklop vprašanj je namenjen tipu objekta in letu njegove izgradnje; pri tem nas je zanimala
tudi njihova seznanjenost z gradnjo na poplavnem območju in ukrepi, ki jih imajo njihovi
objekti kot možno zaščito pred poplavami (vpr. 6,7,10). Tretji sklop vprašanj se je nanašal na
poplave in vprašanje, če so jih anketirani med bivanjem že doživeli. V primeru potrditve smo
želeli izvedeti leto zadnje poplave ter kakšne posledice je slednja pustila. Pridobiti smo želeli
tudi krajši opis takratnega dogajanja; zanimalo nas je tudi število vseh poplav, ki so
anketirane med bivanjem do sedaj ogrozile (vpr. 8-9). Najobširnejši sklop vprašanj je bil
namenjen gradnji protipoplavnih ukrepov, če so na njihovem območju dela seveda že
potekala. Zanimala nas je informiranost anketiranih o izvedbi gradnje ter njihovo mnenje o
posledicah in ukrepih, potrebnih za njihovo izvedbo (vpr. 12). Zadnji sklop vprašanj je bil
namenjen možnim pomislekom o gradnji, drugačnih načinih njihove izvedbe, zadovoljstvu in
že pokazanih rezultatih ter njihovem pomenu v vsakdanjem življenju anketiranega (vpr. 11,
13-15).
Z anketiranjem smo pridobili 18 anket. Število tistih, ki niso želeli pristopiti k anketiranju ali v
tistem trenutku niso bili navzoči doma, znaša 5, torej je bila odzivnost 78 %. Poleg
stanovanjskih smo anketirali tudi uporabnike poslovno-trgovskega in vrtnarskega objekta.

12.1. Analiza anketnih vprašalnikov
Pri pridobivanju anket nam je uspela njihova enakomerna porazdelitev po krajih; uspelo nam
je pridobiti tudi mnenja različnih starosti. Slednja je bila enaka pri šestih anketiranih. Največ
anketiranih je imelo dokončano srednjo šolo; pri anketnem vprašalniku sta sodelovali dve
ženski več kakor moški.
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Slika 20: Število izvedenih anket

Slika 21: Pridobljene ankete po starosti

Slika 22: Spol anketiranih

Slika 23: Izobrazba anketiranih

Preglednica 2: Leto izgradnje objekta

pred letom
1954
Vojnik
Arclin
Škofja vas
Skupaj

1
0
2
3

med leti
1954 in 1964
2
1
0
3

med leti
1965 in 1990
3
3
3
9

med leti
1991 in 1988
0
1
1
2

po letu
1998
1
0
0
1

Največ objektov je bilo zgrajenih med leti 1965 in 1990. Razlog bi pripisali dejstvu, da na
preučevanih območjih med omenjenima letoma ni bilo večjih poplav, saj je bila zadnja večja
leta 1964, nato pa je sledila »šele« 1990. Ker v času gradnje niso bile prisotne pogoste
poplave, so slednje pozabile opominjati ljudi, da so si objekte zgradili na razlivnem mestu
Hudinje. Po letu 1998 je bila zabeležena le ena novogradnja, in sicer gre za izgradnjo
kompleksa trgovin v Vojniku. Slednji je skoraj na celotnem območju Vojnika v poplavi leta
2007 doživel najvišji vodostaj; očitno so bile pretekle poplave premajhen opomin, da bi se
gradnja umaknila izven poplavnega območja.

34

Slika 24: Oddaljenost objekta od reke Hudinje

Slika 25: Seznanjenost o gradnji na poplavnem območju

Nekoliko več kakor polovica anketiranih je prebivala neposredno ob vodotoku; zaskrbljujoče
je tudi dejstvo, da je največ anketiranih pri vprašanju, če so bili pri gradnji objekta seznanjeni
z dejstvom, da gre za poplavno območje Hudinje, odgovorilo z da in jih kljub seznanitvi to ni
oviralo pri nadaljnjem načrtovanju. To nam pokaže, kako pomembno je urbanistično
načrtovanje, ki bi preprečevalo širjenje naselij na poplavna območja. Kot pravi dr. Karel
Natek (2015) v pogovoru za National Geographic, je Slovenija pozabila na izvajanje strategije
prostorskega prostora. Slednje je bilo že pred leti predano občinam, ki pa niso niti kadrovsko
niti drugače sposobne udejanjiti dolgoročnejšega vidika načrtovanja. Meni, da bi morali
večjo prioriteto postaviti tudi izobraževanju o preventivnem delovanju znotraj učnih
programov, a sedaj je na omenjenem področju premalo narejenega. S tem ko dovoljujemo
gradnjo na poplavnih območjih, vodo utesnjujemo v njenem »oklepu«, saj nima možnosti
prostega razlivanja. Tako ostaja utesnjena v strugi; škoda, ki jo naredi ob večjih padavinah,
pa ostaja velika. Le eden od anketiranih je odgovoril, da je vedel za poplavno območje in si
zato objekta ni zgradil na poplavnem območju, nekaj pa jih je navedlo tudi dejstvo neizbire,
saj so objekt podedovali ali pa gre za staro gradnjo, ki so jo kasneje samo renovirali.
Slika 26: Število vseh dosedanjih poplav med bivanjem

Slika 27: Leto zadnje poplave

Le eden od anketiranih med bivanjem še ni doživel poplave; preostali so navedli različno
število vseh poplav, ki so jih do sedaj ogrozile. Skoraj vsi so doživeli 2–5 poplav, redko pa jih
je poplava prizadela le enkrat oziroma šestkrat. Kot pričakovano, je največ anketiranih kot
leto zadnje poplave podalo leto 2007, le trije pa so omenili tudi manjše poplave, ki so
nastopile v zadnjih letih.
Pri opisu dogodka zadnje poplave so največkrat povedali, da je bilo v pritličnih/kletnih
prostorih od 30 do 120 cm vode, marsikje pa je večjo škodo naredil tudi dvig podtalnice.
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Vrtnarstvu Krašovec je skupaj z rastlinami odplavilo plastenjak; poškodovalo je tudi preostala
dva. Le trije anketirani so povedali, da jih visoka voda leta 2007 ni dosegla. Razlog lahko
pripišejo dvignjenemu terenu oziroma vodi, ki je tekla v tokovih mimo oziroma se izlila na
sosednji travnik. Največ trajnih posledic je pustila na stenah objektov, saj so zaradi navlažitve
še danes neodstranjene; nekateri imajo tudi težave z instalacijami v tlaku. Med že sanirane
posledice so navedli čiščenje, izsuševanje sten ter tal, črpanje vode, preureditev prostorov
(predvsem sten) ter delno uničenje zalog v trgovini. Petim objektom poplava ni pustila
nikakršnih posledic.
Preglednica 3: Možna zaščita objektov pred poplavami

Protipoplavne vreče/pregrade
Črpalka
Nepovratni ventili na ceveh
Dvig nad poplavno ravnico
Ni kletnih prostorov
Visoko pritličje
Nižje ni dragocenosti
Ni zaščite
Drugo

6
4
1
4
0
0
1
5
2

Kot smo že omenili pri opisu alternativnih ukrepov, je zelo pomembno, da tudi prebivalci
sami naredijo dovolj za zaščito pred visokimi vodami. Že pri opisu zadnje poplave je večini
anketiranih največkrat poplavilo kletne prostore; težave jim je povzročila tudi podtalna voda.
Nepovratni ventili na ceveh bi pomagali pri preprečevanju vdora vode ob povečanem
pritisku; med anketiranimi o tem poročajo le iz enega objekta.
Slika 28: Gradnja protipoplavnih ukrepov
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Pri dojemanju sprememb v okolju igrajo pomembno vlogo dejavniki oz. socialnogeografski
filtri, ki so različno prepustni za vplive in informacije tako iz okolja kot o njem. Kot
najpomembnejši filter bi omenili stopnjo neposredne odvisnosti od virov; v tem primeru
sedaj zgrajenih protipoplavnih ukrepov, ki so povzročili spremembe v pokrajini (Špes, 2008).
Zaradi neposredne ogroženosti pred visokimi vodami imajo anketirani drugačen pogled na
izgradnjo ukrepov, kot pa če bi anketirali ljudi, ki ne živijo v bližini vodotoka. Domnevo so
nam potrdili na terenu, saj je eden izmed njih dejal, »da ni pomembna skladnost ukrepov z
naravo, če si ogrožen«. Tako so skoraj vsi anketirani mnenja, da so bili ukrepi izvedeni na čim
bolj sonaraven način, čeprav je že na prvi pogled vidno, da to ni tako. Podoben način
razmišljanja je razviden tudi pri vprašanju prekomerne odstranitve vegetacije, saj so dejali,
»da se vse skupaj hitro zaraste«; nihče ni pomislil na varovalno funkcijo dreves. Prav tako se
jim ne zdi, da ukrepi zmanjšujejo vizualnost privlačnost pokrajine, niti niso mnenja da bi se
vodotoku morala pustiti prosta pot brez gradnje ukrepov.
Za obseg in intenzivnost reakcij je pomemben družbeni filter, ki opredeljuje možnost
dostopa do informacij in udeležbe javnosti pri odločanju (Špes, 2008). Na to temo sta se
vezali dve vprašanji, saj smo želeli izvedeti, ali so bili z načrti zaščite dovolj dobro informirani
in če po njihovem mnenju občina tej tematiki posveča dovolj pozornosti. Pri obeh vprašanjih
so se z domnevama strinjali, saj so s predhodnim obveščanjem občinske službe in
načrtovalcev poskrbeli, da bi se izognili kasnejšim konfliktnim situacijam, ki bi lahko nastale
brez informiranosti anketiranih. Pri omenjenih vprašanjih so kot težavo omenili nenehno
spreminjanje načrtov.
Z vodogradbenimi ukrepi se anketirani čutijo bolj varne; s tem je izpolnjen cilj projekta.
Vendar lahko slednji vzbujajo tudi občutek lažne varnosti in s tem odvrnejo prebivalce od
misli, da so prisotni na poplavnem območju. Ker so s tem morebitne posledice v primeru
preseženega pretoka pozabljene, je lahko ranljivost na varovanem območju še večja, kakor je
bila pred izgradnjo ukrepov (Trobec, 2011).
Slika 29: Protipoplavni ukrepi

Nikogar izmed anketiranih protipoplavni ukrepi pri opravljanju vsakodnevnih opravil ne
motijo, saj so slednji ob vodotoku. Do sedaj se večji rezultati ukrepov še niso pokazali, saj
večjih poplav v letih izgradnje še ni bilo; nekateri so navedli, da je voda ob močnejšem
deževju ostala v strugi. Drugačne odgovore smo pričakovali pri vprašanju o pomislekih,
vendar sta se le dva anketirana vprašala, ali bodo ukrepi res učinkoviti. Preostali so dejali, da
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so bili nujni; nekateri so pri izgradnji celo sodelovali. Slednje lahko povežemo že s prej
omenjenim socialnogeografskim filtrom, ki vpliva na presojo informacij.
Ker je potrebno za usklajevanje različnih interesov ter mnenj ugotoviti tudi, kakšne rešitve
predlagajo lokalni prebivalci, smo povprašali po njihovih predlogih. Največkrat so se pojavila
vprašanja o racionalni porabi denarnih sredstev, saj so dejali, da bi za toliko sredstev lahko
naredili dvakrat več oziroma, da bi za nekatere objekte porabili manj denarja. V intervjuju mi
je gospa Jelka Gregorc dejala, da so tudi na občini slišali veliko takšnih pripomb. Dejala je, da
so ocene potrebnih del podane tehničnim strokovnjakom in načrtovalcem na tem področju,
ti pa kasneje občini predstavijo projekte in cenitve posameznih ukrepov. S tem to področje
prepuščajo stroki. V Arclinu med anketiranimi prevladuje tudi strah, da bi voda lahko odnesla
novonastali nasip na mostu, občina pa jim je zagotovila, da naj bi do asfaltiranja prišlo v
naslednjem letu. Prav tako jih v Arclinu moti tudi napačno izpeljana mostna konstrukcija.

13. SKLEP
Dandanes ljudje poplav ne obravnavamo več kot sestavni del pokrajine, s poseganjem na
poplavna območja pa sebe le še bolj ogrožamo. Zaradi vse večjih pritiskov s strani
prebivalcev na urbanih območjih porečja Savinje je prišlo do izpeljave projekta Zagotovitev
poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi. Slednji so bili izvedenih v Lučah, Laškem
in Celju; prav tako so bili izvedeni tudi ob Hudinji v Vojniku. Dela so se izvajala na petih
odsekih med izlivom Tesnice in Voglajne. V vsakem je bila predvidena gradnja protipoplavnih
ukrepov, čiščenje zarasti in nanosov ter ureditev odtoka zalednih vod. Tako je potekala
gradnja protipoplavnih nasipov in zidov; na nekaterih predelih so nadvišali cesto in uredili
izlivne dele potokov, očistili brežine; neurejene prepuste so nadomestili z nepovratnimi
loputami.
Z metodo anketiranja smo preverili kakšen odnos do nove poplavne ureditve imajo
prebivalci. Čeprav menijo, da so bili ukrepi izpeljani čim bolj skladno z naravo, pa sami nismo
tega mnenja. Vodogradbeni objekti bi morali biti bolj premišljeni in čim bolj vpeti v naravno
okolje; nasprotno so z njimi grobo posegli v vodni ter obvodni ekosistem. Žal prevladuje
misel, da, če ne bomo narave preuredili in jo prilagodili svojim potrebam, ne bomo živeli
varno in mirno brez večjih poplav. Vendar želimo ali ne, poplave so in bodo vedno prisotne;
nanje se lahko le čim bolje prilagodimo. Da bi se izognili poplavam je najpomembnejše
premišljeno prostorsko planiranje in temu prilagojena raba tal. S širitvijo naselij na poplavna
območja in z nepremišljeno rabo je škoda ob poplavah le še večja. Čeprav se anketirani
zavedajo, da so si zgradili objekte na poplavnih območjih, to skoraj nikogar ni oviralo pri
izpeljavi načrtov. Večina jih tudi meni, da se sedaj počutijo bolj varne pred morebitnim
poplavljanjem Hudinje, v resnici pa lahko ob povišanem pretoku pride še do večje ranljivosti,
saj je bila ogroženost z »navidezno varnostjo« pozabljena. Seveda je najprej pomembno da
se vsak zaščiti v obliki alternativnih ukrepov, kot so npr. izobraževanje in zaščita objektov,
šele kasneje pa naj pride do izgradnje vodogradbenih ukrepov.
Hipotezo lahko potrdimo, saj smo s pomočjo anketiranja in razmišljanja okoliških prebivalcev
ugotovili, da jih sam način, izvedba ter značilnosti vodogradbenih ukrepov ne motijo, saj je
bila njihova glavna želja le varnost pred poplavami. Tako je zanje najpomembnejši
socialnogeografski filter dojemanja sprememb v okolju stopnja neposredne odvisnosti od
virov, v našem primeru sedaj zgrajenih protipoplavnih ukrepov. Ker se anketirani zavedajo
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njihove pomembnosti v primeru povečanega pretoka, nanje gledajo drugače kakor
prebivalci, ki živijo v večji oddaljenosti od Hudinje. Z gradnjo so bili tudi odvrnjeni od misli, da
so prisotni na poplavnem območju.
Moramo se zavedati, da lahko vsako spreminjanje vodotoka povzroči trajne spremembe in
poruši ekološko ravnovesje. Potrebno je zagotoviti, da so vodotoki urejeni na načine, ki bodo
v največji možni meri dopuščali njihovo naravno dinamiko, človek pa se naj z izogibanjem
poplavnih ravnic prilagodi naravnim zakonitostim voda in jim prepusti prosto pot, kjer je to
le mogoče.

14. SUMMARY
Floods are not deemed a natural part of nature anymore, which means that people
endanger themselves by settling flood plains. Due to increased pressure from the
inhabitants of urban areas in the Savinja drainage basin, a project named Ensuring flood
safety in the Savinja river basin - local measures took place in Luče, Laško and Celje. Vojnik,
through which Hudinja flows, was also included in the project. The work took place in five
sections between the Tesnica and Voglajna river mouths. In each of these sections, flood
barriers were built, bushes were removed from the banks, sediments were cleared from the
bottom of the river and the discharges of background waters were regulated. Some roads
were heightened, creek mouths were regulated and culverts were replaced with non-return
hatches.
We have checked what kind of opinion the settlers have about the new flood safety
measures with the help of opinion polls. Although they believe that the measures were done
in an eco-friendly manner, we do not share that opinion. The measures should have been
more thought-out and done in a more eco-friendly way, but on the contrary, they have been
done in a way that has had a severe impact on the water and its surrounding ecosystem.
Sadly, people believe that unless we tailor nature to our standards, we will not be able to
live safely, without the threat of major floods. But that does not change the fact that floods
will always be present and all that we can do is adapt to them as best we can. A well
thought-out urban plan and ground usage is the best way of avoiding floods. Expanding
settlements onto flood plains and reckless usage only increases the amount of damage
caused by a flood. Even though the people I polled are aware of building their homes on
flood plains, no one was stopped by the fact. Most of them believe that they are safe from
flooding of Hudinja, but in fact the danger can now be even greater when the river flow
increases, because the feeling of endangerment has been substituted with the illusion of
safety. Alternative flood safety measures, such as education and protection of specific
buildings, is very important and only after we have taken care of these, should we start
building flood barriers.
The hypothesis can be confirmed with the help of polls and the beliefs of the inhabitants,
which say that the properties and the way in which the measures have been done do not
bother them. They say all they are concerned about is flood safety. All this leads me to
believe that their most important socio-geographic filter is direct dependency on sources,
which in our case means the aforementioned flood safety measures. The inhabitants are
aware of their importance, even though their building may have led them to forget that they
live on flood plains.
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It is important to be aware of the fact, that every change we make to the watercourse can
cause permanent changes and collapse the balance of the ecosystem. We must make sure
that the watercourses are regulated in ways, which allow them their natural dynamic to the
fullest extent. The job of the people is to adapt to the forces of nature by avoiding the
settlement of flood plains and letting the watercourses run their way, wherever it is possible.
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17. SEZNAM PRILOG
16.1. Intervju
1. Kakšno se Vam je zdelo sodelovanje s podjetjema Hidrosvet kot glavnim načrtovalcem ter
gradbenim izvajalcem Nivo?
Pri sodelovanju ni bilo nikakršnih težav, tako da je bilo vse skupaj zelo korektno in je potekalo brez
problemov.
2. V dokumentaciji je bilo zapisano, da bodo vodogradbeni ukrepi čim bolj skladni z naravo. Ali se Vam
zdi, da je ta cilj uspel?
Želeni cilj smo poskušali izpolniti v večji meri in menim, da nam je to tudi uspelo. Kot lahko sami
vidite, smo veliko brežin ozelenili ter uredili pešpoti. Ampak povsod ni bilo možno najti drugih rešitev,
tako da je zadeva v prostoru takšna, kot je. Z namenom čim večjega ozelenjevanja je tudi nekaj več
nasipov, razen na območjih, kjer s krajani nismo dosegli soglasja in so zato postavljeni zidovi.
2.1. So bile na ta račun podane kakšne pripombe s strani ekoloških in preostalih društev?
Ne da bi vedela za to, vsaj na občini jih nismo prejeli.
3. Kako ste Vi zadovoljni z izpeljavo celotnega projekta na območju Vojnika? Ali ste imeli pri izpeljavi
kakšne večje težave?
Na splošno smo v Vojniku zelo zadovoljni, saj smo v okviru projekta zagotovili izgradnjo vseh
predvidenih ukrepov, medtem ko v Celju in preostalih občinah, kjer so se protipoplavni ukrepi
izvajali, niso in ne bodo izvedeni vsi.
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4. Ali menite, da je bil denar pridobljen od Evropskih kohezijskih sredstev dovolj racionalno
porazdeljen, saj sem med anketiranjem večkrat zasledila, da bi za toliko denarja lahko naredili
dvakrat več oziroma da bi za nekatere objekte lahko porabili manj denarja?
Tudi na občini smo slišali takšna mnenja, vendar to ni v naših rokah, saj smo takšne presoje prepustili
tehničnim strokovnjakom in načrtovalcem na teh področjih. Ti določene ukrepe ocenijo ter jih
predstavijo občini, njihovi presoji pa moramo zaupati.
5. Na preučevanih odsekih ob Hudinji so vsa dela razen na odseku 3 (most v Škofji vasi – Arclin) že
zaključena. Kako to, da tukaj še ni prišlo do zaključnih del?
Kot sem slišala, do del še ni prišlo zaradi težav z usklajevanjem in pridobivanjem zemljišč.
6. Tudi sama sem med drugim preverjala odnos prebivalcev do nove ureditve poplavnega območja.
Kako se Vam zdi, ali prihajajo od občanov le pohvale, ali tudi nekateri ukrepi po njihovem mnenju ne
zadostujejo oziroma z njimi niso zadovoljni?
Pozitivno je, da je več pohval kakor graj, sigurno pa niso vsi zadovoljni z vsemi ukrepi. Pri tistih, ki
imajo sedaj kmetijska zemljišča kot razlivne površine, se bo verjetno pokazalo, da imajo lahko več
škode, kot so je imeli do sedaj. Stališče države in Evropske unije je, da se varujejo stavbna zemljišča in
objekti, kmetijska pa ne, zato so slednja razlivne površine.
7. S protipoplavnimi ukrepi se je močno zmanjšal obseg velike poplavne nevarnosti. Ali je na teh
območjih v prostorskem planu predvidena drugačna raba tal kot do sedaj?
Je, ravno sedaj pridobivamo končno mnenje k občinskemu prostorskem načrtu, ki ga želimo
dokončati v tem letu. Poleg tehničnih pregledov izvedenih ukrepov so potrebni tudi ponovni izrisi
kart poplavne nevarnosti, trenutno pa poteka usklajevanje z Direkcijo RS za vode.
8. Menite, da so sedaj prebivalci v Vojniku dokončno varni pred poplavami?
Bi morali biti, zagotovo si vsi to želimo.

16.2. Vprašalnik
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FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
AŠKERČEVA 2
1000 LJUBLJANA
Študentka: Nina Majcen

UREDITEV POPLAVNEGA OBMOČJA REKE
HUDINJE NA OBMOČJU VOJNIKA

Pozdravljeni,
na območju Vojnika v okviru projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni
ukrepi« trenutno poteka izvajanje ukrepov pred visokimi vodami Hudinje. Z njimi poskušajo zmanjšati
poplavno ogroženost območja in zagotoviti varnost poselitve. Sama pa želim v okviru zaključne
seminarske naloge med drugim preučiti tudi odnos prebivalcev do nove ureditve, zato bi Vas prosila
za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Pridobljeni podatki so anonimni in uporabljeni
bodo le v okviru zaključne seminarske naloge.

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem!

Vojnik, 2016
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1. Starost: ________ let

Spol: M Ž

3. Izobrazba:_____________________

4. Kraj bivanja:
 Vojnik
 Arclin
 Škofja vas
 Trnovlje
 Teharje
 Šmarjeta pri Celju
 Drugo:_____________
5. Kako blizu reke Hudinje živite?
 neposredno ob vodotoku ● v oddaljenosti do 250 m
 v oddaljenosti do 500 m ● v oddaljenosti več kot 500 m
6. Med danimi možnostmi obkrožite leto izgradnje vašega objekta in pripišite njegov tip:
 pred letom 1954
 med leti 1954 in 1964
 med leti 1965 in 1990
 med leti 1991 in 1998
 po letu 1998
Tip objekta: ______________________
7. Ali ste bili pri gradnji objekta seznanjeni z dejstvom, da gre za poplavno območje Hudinje?
 da, vendar me to ni oviralo pri gradnji
 da, zato si objekta nisem izgradil/a na poplavni ravnici
 ne, tega nisem vedel/a
 ne, vendar če bi vedel/a, bi si objekt zgradil/a drugje
 drugo: ______________________
8. Ali ste med bivanjem že doživeli poplavo?
 da
 ne
9. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, prosim, odgovorite na naslednja vprašanja:
Število vseh poplav, ki so vas do sedaj ogrozile: ________
Leto zadnje poplave: _________
9.1. Ali mi lahko podrobneje opišete, kaj se je takrat zgodilo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
9.2. Ali je ta poplava pustila kakršne koli posledice?
 da, trajne; (kakšne?)
_____________________________________________________________________________
 da, že sanirane; (kakšne?)
_____________________________________________________________________________
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ne

10. Ali ima vaš objekt že katerega izmed naštetih ukrepov kot možno zaščito pred poplavami?
Možnih je več odgovorov.
 protipoplavna zaščita v obliki pregrade/protipoplavnih vreč
 črpalka za odvajanje vode
 nepovratni ventili na odtokih in ceveh
 objekt je dvignjen nad poplavno ravnico
 objekt nima kletnih prostorov
 objekt ima visoko pritličje
 v nižjih prostorih ni večjih dragocenosti
 drugo:_____________________________
11. Ali ste imeli kakšne pomisleke, ko ste bili obveščeni o izgradnji protipoplavnih ukrepov na
vašem območju?
 da (kakšne?)
___________________________________________________________________________
 ne
Če so dela na vašem območju že dokončana, prosim nadaljujte z odgovarjanjem. V nasprotnem
primeru se Vam iskreno zahvaljujem za pomoč.
12. Prosim, če navedene stavke v tabeli ustrezno označite: 1 se strinjam
2 se ne strinjam
1. Ukrepi so izvedeni na čim bolj
sonaraven način (v skladu z naravo).
2. Vegetacija na/ob brežinah je bila
prekomerno odstranjena.
3. Ukrepi zmanjšujejo vizualno privlačnost
pokrajine.
4. Vodotoku se bodo zaradi ukrepov
preveč spremenile hidrološke
značilnosti (pretok, režim).
5. Ukrepi so prinesli več pozitivnih kakor
negativnih posledic.
6. Vodotoku bi se morala pustiti prosta pot
brez gradnje ukrepov.
7. Poplavna ogroženost mojega območja
se je z načrtovanimi ukrepi zmanjšala.
8. Po gradnji ukrepov se počutim bolj
varno pred možnim poplavljanjem
Hudinje.
9. Z načrti zaščite sem bil/a dovolj dobro
informiran/a.
10. Moja občina tej tematiki posveča dovolj
pozornosti.
13. Ali so se do sedaj že pokazali kakšni rezultati izvedenih ukrepov?
 Da (kakšni?)
__________________________________________________________________________
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Ne

14. Vas izvedeni ukrepi ovirajo/motijo v vsakdanjem življenju?
 Da (kako?)
__________________________________________________________________________
 Ne
15. Bi Vi mogoče uporabili kakšne drugačne ukrepe oz. jih izvedli na kakšen drugačen način? Lahko
zapišete svoje predloge.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 13. september 2016

Nina Majcen
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