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Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami

Dandanes želi človek držati vse niti v svojih rokah, vendar pa mu narava tega ne
dopušča, saj deluje po lastnih načelih, ki jih ljudje (še) nismo sposobni v celoti
razvozlati. Ekstremni vremenski pojavi in s tem povezane naravne (in druge) nesreče
nas vedno znova presenetijo. Glede na to, da jih ne moremo napovedati, se je na tem
mestu smiselno vprašati, kako se na nesreče čim bolje pripraviti in kako v primeru leteh ukrepati, da bodo njihove posledice čim manjše.

V magistrskem delu smo tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika raziskali,
kakšna je vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. V prvem delu naloge smo v sklopu teoretičnih osnov predstavili
nacionalno varnost Republike Slovenije, sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vpetost Slovenske vojske in Civilne zaščite v ta sistem, proučili smo
zakonodajo obravnavanega področja ... V empiričnem delu pa smo predstavili primer
sodelovanja SV in CZ v naravni nesreči ŽLED 2014. Osredotočili smo se na žled v Zgornji
Savinjski dolini in s pomočjo intervjujev sodelujočih pri odpravi posledic nesreče
prikazali delovanje in sodelovanje SV in CZ na konkretnem primeru. V zadnjem delu
naloge smo opozorili na nekatere pomanjkljivosti in predlagali rešitve za boljše
sodelovanje v prihodnosti.

Ključne besede: Civilna zaščita, naravne nesreče, Slovenska vojska, Zgornja Savinjska
dolina, žled

The role of Slovenian Armed Forces and Civil Protection Service
in the system of protection against natural and other disasters
Nowadays man wants to have everyting under control, yet the nature has its own
plans and works by its own principles which man still is not capable to completely
understand and resolve. Extreme weather and natural (and other) disasters seem to
surprise us everytime. Since they cannot be predicted, it is reasonable to ask ourselves
how to prepare for such disasters and what measures to take for their consequences
to be as minimal as possible.

In the master thesis we have theoretically and empirically researched the roles of
Slovenian Armed Forces and Civil Protection Service in protection against natural and
other disasters. The first, theoretical, part of the thesis presents the national security
of the Republic of Slovenia, the system of protection against natural and other
disasters, the roles of Slovenian Armed Forces and Civil Protection Service in this
system, and the legislation from this field. The empirical part of the thesis presents a
case study of cooperation between Slovenian Armed Forces and Civil Protection
Service in the natural disaster SLEET 2014. We have focused on sleet in the Upper
Savinja Valley and showed the work and collaboration of SAF and CPS on an actual
example, by interviewing those who participated in elimination of consequences of the
disaster. In the last part of the thesis, we have pointed out some flaws and made some
suggestions for a better cooperation in the future.

Keywords: Civil Protection Service, natural disasters, Slovenian Armed Forces, Upper
Savinja Valley, sleet

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

KAZALO VSEBINE

SEZNAM OKRAJŠAV ..............................................................................................................................IX
UVOD ................................................................................................................................................... 10
1

TEORETIČNE OSNOVE ................................................................................................................. 15
1.1

OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV ........................................................................................................ 15

1.2

NACIONALNA VARNOST REPUBLIKE SLOVENIJE ........................................................................................ 19

1.2.1

Ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije ........................................................... 20

1.2.2

Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije ............................................................. 21

1.2.3

Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ....................................................... 21

1.2.4

Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije ................................................................. 22

1.3

SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI....................................................................... 22

1.4

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ ................................................................................................. 24

1.4.1

Delitev in organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč ................................................. 24

1.4.2

Sile za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2014 .................................................................. 25

1.5

CIVILNA ZAŠČITA ............................................................................................................................... 26

1.6

VLOGA SLOVENSKE VOJSKE V SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI .............................. 27

1.6.1
1.7

2

Organizacijska ureditev delovanja Slovenske vojske ob naravnih nesrečah ....................... 29

NARAVNE NESREČE ............................................................................................................................ 30

1.7.1

Ekstremni vremenski dogodki v Sloveniji ............................................................................ 33

1.7.2

Dogodki in nesreče v letu 2014 ........................................................................................... 34

PRIMER SODELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE IN CIVILNE ZAŠČITE V NARAVNI NESREČI ŽLED 2014
37
2.1

ŽLED ............................................................................................................................................... 37

2.2

NARAVNA NESREČA ŽLED 2014 .......................................................................................................... 39

2.2.1

Vremenske razmere ob žledenju 2014 ................................................................................ 39

2.3

SLOVENSKA VOJSKA IN ŽLED 2014 ...................................................................................................... 40

2.4

ŽLED V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI ........................................................................................................ 44

2.4.1

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

povezani z žledom v Savinjski dolini leta 2014 .................................................................................. 45
2.4.2

Končno poročilo o posledicah poplav, visokega snega in žleda s strani Izpostave Uprave RS

za zaščito in reševanje Celje .............................................................................................................. 47
2.5

RAZISKAVA....................................................................................................................................... 50

2.5.1

Predstavitev raziskave ........................................................................................................ 50

2.5.2

Razprava ............................................................................................................................. 71

Špela Gobec, Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

VI

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................... 74
Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problema .......................................................................... 74
Pogoji za uvedbo rešitve ................................................................................................................... 75
Možnosti nadaljnjega razvoja ........................................................................................................... 76
SEZNAM LITERATURE IN VIROV ........................................................................................................... 78

Špela Gobec, Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

VII

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

KAZALO SLIK
SLIKA 1: ZNAK CIVILNE ZAŠČITE RS ..................................................................................................................... 27
SLIKA 2: ŠTEVILO NESREČ PO CELINAH MED LETOMA 1994 IN 2013 .......................................................................... 32
SLIKA 3: ŠTEVILO NESREČ GLEDE NA VRSTO NASTANKA ............................................................................................ 33
SLIKA 4: PRIKAZ TIPIČNIH TEMPERATURNIH RAZMER V OZRAČJU OB ŽLEDENJU .............................................................. 38
SLIKA 5: OBMOČJA, OGROŽENA ZARADI ŽLEDA ...................................................................................................... 39
SLIKA 6: ŠTEVILO SODELUJOČIH PRIPADNIKOV SV PO DNEVIH ................................................................................... 43
SLIKA 7: OBČINE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE ....................................................................................................... 44

KAZALO TABEL
TABELA 1: PREGLED INTERVENCIJSKIH SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ LETA 2014 ............................................... 25
TABELA 2: DOGODKI LETA 2014 ........................................................................................................................ 35
TABELA 3: NARAVNE NESREČE – INTERVENCIJE LETA 2014 ...................................................................................... 35
TABELA 4: PREGLED AKTIVIRANIH ENOT V REGIJAH PO DNEVIH .................................................................................. 49

Špela Gobec, Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

VIII

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Seznam okrajšav
BR

brigada

CORS

Center za obveščanje Republike Slovenije

CRED

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Center za
raziskovanje epidemiologije nesreč)

CV

Civilna zaščita

EKIS

Enota za komunikacijsko-informacijske sisteme

GEŠP

gasilske enote širšega pomena

GZ

Gasilska zveza

IRSVNDN

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

LOGBR

logistična brigada

MOD

mornariški divizion

MORS

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

MTS

materialno-tehnična sredstva

NMP

nujna medicinska pomoč

NUS

neeksplodirana ubojna sredstva

PGD

prostovoljno gasilsko društvo

PVL

polk vojnega letalstva

ReCO

Regijski center za obveščanje

ReSNV

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

RKB zaščita

radiološka, kemijska in biološka zaščita

RS

Republika Slovenija

SV

Slovenska vojska

UE

Upravna enota

URSZR

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

VPNDN

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

ZOC

Združeni operativni center

ZRP

zaščita, reševanje in pomoč

ZVNDN

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Špela Gobec, Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

IX

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Uvod
Slovenija je država, ki je zaradi svoje lege, kamnin, površja, podnebja, poselitve, izrabe
tal, industrializacije in drugih dejavnikov precej dovzetna za naravne in druge nesreče.
V državi najpogosteje prihaja do poplav, zemeljskih plazov, požarov in potresov, naša
življenja in premoženje pa seveda ogrožajo tudi drugi naravni pojavi. Kljub temu pa
raznolikost pokrajin in ostra meja med posameznimi pokrajinskimi sestavinami
preprečuje velike razsežnosti nesreč.

Žal pa to ni veljalo za žledolom leta 2014, ki je zajel večji del države. Vremenska ujma je
prizadela

severnoprimorsko,

gorenjsko,

koroško,

notranjsko,

ljubljansko,

zahodnoštajersko, vzhodnoštajersko, podravsko, pomursko, dolenjsko, posavsko in
zasavsko regijo.

Človek kot posameznik je v takšnih nesrečah precej nemočen. Za učinkovito
odpravljanje posledic nesreč je izredno pomembno sodelovanje ljudi. V državi imamo
institucije, ki so za takšno pomoč zadolžene in za to delo še posebej pripravljene. V naši
magistrski nalogi smo izpostavili dve takšni instituciji, Slovensko vojsko in Civilno
zaščito, ju predstavili, raziskali zakonsko podlago za njuno delovanje in sodelovanje, v
empiričnem delu pa smo poskušali raziskati, kako se teorija obnese tudi v praksi.
Najprej smo se odločili izbrati primer naravne nesreče v naši bližini (savinjski regiji), v
kateri je sodelovala tako Civilna zaščita kot tudi Slovenska vojska. Na predlog Silvestra
Šrimpfa, poveljnika Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje,
smo se odločili, da bomo obravnavali žledolom leta 2014, osredotočili pa se bomo na
občine Zgornje Savinjske doline. Omenjeni žledolom je v največji meri prizadel
Gorenjsko, Notranjsko in Novogoriško. Ta območja so bila deležna največ pozornosti,
tako med potekom nesreče, kot tudi v kasnejših analizah in raziskavah. Tudi to je
razlog, da smo se odločili za območje Zgornje Savinjske doline, ki jo je žled zelo
prizadel, vendar je bilo temu posvečene manj pozornosti.
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Opis problema

Naravne nesreče so bile, so in bodo velik dejavnik ogrožanja varnosti. Prišlo je do
okoljskih sprememb, ki so posledica našega neodgovornega ravnanja z naravo.
Pričakujemo lahko, da se bodo nesreče pojavljale vse pogosteje, v vedno večjem
obsegu, imele bodo večjo moč in vedno bolj katastrofalne posledice. V prvi vrsti je
potrebno narediti vse, da se zmanjša oziroma omeji število nesreč, ko pa se zgodijo,
moramo biti nanje čim bolje pripravljeni.

Naravne in druge nesreče se pojavljajo v različnih časovnih intervalih. V sklopu
raziskave smo prišli do spoznanja, da v primeru poplave, ki je najpogostejša naravna
nesreča na proučevanem območju (Zgornja Savinjska dolina), sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami deluje suvereno, brez večjih težav, medtem ko pri
nesrečah, ki se pojavljajo redkeje (v našem primeru žledolom), ne teče vse tako gladko,
kot bi bilo potrebno, da bi se posledice nesreče zmanjšale na najmanjšo mogočo
stopnjo.

Slovenija ima vzpostavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki
spada v podsistem nacionalne varnosti države. V ta sistem sta vpeti tudi Civilna zaščita
in Slovenska vojska, ki skladno z načrti in zakonodajo sodelujeta pri zaščiti in reševanju
ob naravnih in drugih nesrečah. Kako njuno sodelovanje poteka v praksi? To vprašanje
je bilo tudi rdeča nit empiričnega dela naše magistrske naloge.

Cilji, namen in poti za reševanje problema

Namen magistrske naloge je raziskati vlogo Slovenske vojske in Civilne zaščite v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Proučili smo njuno delovanje in
sodelovanje tako v teoriji kot tudi na praktičnem primeru naravne nesreče.

Cilji našega magistrskega dela so:


predstaviti nacionalno varnost Republike Slovenije;



predstaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vpetost

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

11

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slovenske vojske in Civilne zaščite;


proučiti zakonodajo s področja sodelovanja Slovenske vojske in Civilne zaščite v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;



na konkretnem primeru naravne nesreče prikazati delovanje Slovenske vojske in
Civilne zaščite;



potegniti vzporednice med zakonodajo in načrti glede sodelovanja Slovenske
vojske in Civilne zaščite ter med dejanskim sodelovanjem v primeru naravne
nesreče.

Tezi, ki ju bomo v sklopu magistrskega dela skušali potrditi ali ovreči, sta:


Slovenska vojska in Civilna zaščita skladno z zakonodajo uspešno delujeta in
sodelujeta pri zaščiti in reševanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;



Slovenska vojska se je v sodelovanju s Civilno zaščito zmožna uspešno spoprijeti s
posledicami velikih naravnih nesreč, kar je dokazala s sodelovanjem pri naravni
nesreči ŽLED 2014.

Pri reševanju problema smo najprej proučili teoretične osnove, organiziranost sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zakonodajo z obravnavanega
področja, kasneje pa smo s pomočjo intervjujev pridobili podatke in si ustvarili sliko,
kako Civilna zaščita in Slovenska vojska delujeta in sodelujeta v konkretnem primeru
naravne nesreče.

Predstavitev okolja

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VPNDN) spada v sistem
nacionalne varnosti Republike Slovenije. Sistem VPNDN organizirajo država, občine in
druge lokalne skupnosti. Namenjen je zaščiti pred nevarnostmi, pripravljenosti na
nesreče, preprečevanju nesreč, reševanju in pomoči ob nesrečah ter nenazadnje
sanaciji posledic nesreč (»Sistem varstva« [Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014).
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Civilno zaščito uvrščamo med sile za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP). Njena naloga je
delovanje in posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Ob primeru večjih nesreč
silam ZRP nudi pomoč tudi Slovenska vojska, kar je ena izmed njenih temeljnih nalog.
Vključitev vojske mora potekati v skladu z zakonom. Ta določila so opredeljena v
Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V empiričnem delu smo raziskali dogajanje ob žledolomu leta 2014 v Zgornji Savinjski
dolini, na podlagi intervjujev pa smo pridobili podatke o delovanju in sodelovanju
Civilne zaščite in Slovenske vojske v tej nesreči. Zgornja Savinjska dolina se razprostira
od izvira Savinje do soteske pri Letušu in obsega občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji
Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje (»Lokalna razvojna strategija za Zgornjo
Savinjsko dolino« [Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske Doline], 2008). Žled je
na tem območju povzročil ogromno škode in nevšečnosti. Ljudje so imeli težave zaradi
pomanjkanja električne energije in neprevoznosti nekaterih cest, zaradi česar so bile
nekatere domačije dejansko odrezane od sveta. Odstranjevanje posledic nesreče je
predstavljalo veliko nevarnost za sodelujoče. V občini Nazarje je bil vojak poškodovan
in napoten v bolnišnico. Na splošno je bilo sodelovanje pri pomoči odpravi posledic
žleda dobro, seveda pa obstajajo področja, ki bi jih bilo mogoče izboljšati.

Predpostavke in omejitve

Predpostavili smo, da je sodelovanje Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uspešno, predpostavljali pa smo tudi, da
se bodo med preučevanjem sodelovanja v konkretnem primeru naravne nesreče
razkrile nekatere pomanjkljivosti in težave pri sodelovanju.

Naše delo je bilo deloma omejeno zaradi zakonskih določil o varovanju tajnih
podatkov. Zato v delu nismo mogli uporabiti vseh virov in literature, ki se nanašajo na
našo tematiko.

Velik problem je predstavljala tudi nepripravljenost nekaterih posameznikov za
sodelovanje pri intervjujih, zato smo morali prvotni koncept nekoliko spremeniti.
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Nameravali smo intervjuvati poveljnike Civilne zaščite vseh občin Zgornje Savinjske
doline, ker pa vsi niso bili pripravljeni sodelovati, smo namesto njih intervjuvali
nekatere druge akterje (župan, direktor občinske uprave), ki so pri odpravi posledic
aktivno sodelovali in so nam lahko prav tako verodostojno odgovorili na vprašanja,
pripravljena za poveljnike Civilne zaščite. Vendar pa nam kljub temu ni uspelo pridobiti
odgovorov s strani vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline.

V nalogi smo predstavili delovanje Slovenske vojske in Civilne zaščite na primeru
naravne nesreče ŽLED 2014, v empiričnem delu pa smo se omejili na žled v Zgornji
Savinjski dolini.

Metode dela

Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili naslednje znanstveno-raziskovalne
metode:
 analitična metoda oziroma metoda razčlenjevanja celote v posamezne dele;
 komparativna metoda – primerjava pridobljenih podatkov s teoretičnimi koncepti;
 metoda deskripcije – metoda opisovanja posameznih pojmov;
 metoda kompilacije oziroma metoda, pri kateri smo povzemali stališča, navedbe,
citate drugih avtorjev;
 metoda usmerjenega intervjuja.

V drugem delu smo se osredotočili na sodelovanje Slovenske vojske in Civilne zaščite
pri naravni nesreči ŽLED 2014, z metodo usmerjenega intervjuja smo pridobili nekatere
dodatne podatke glede žledoloma v Zgornji Savinjski dolini. Pripravili smo dva različna
intervjuja. Prvi se je nanašal na delovanje Civilne zaščite pri žledolomu, drugi pa na
sodelovanje Slovenske vojske pri pomoči in odpravi posledic omenjene naravne
nesreče.
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1 Teoretične osnove
Prvo poglavje je namenjeno predstavitvi teoretičnih osnov, ki jih je potrebno
obravnavati ter razjasniti za splošno predstavo in lažje razumevanje nadaljevanja te
naloge. V njem smo najprej opredelili temeljne pojme, povezane s temo naše naloge,
predstavili nacionalno varnost Republike Slovenije, kjer smo se posebej osredotočili na
področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami smo odgovorili na vprašanja, kaj ta sistem sploh je, kdo
ga zagotavlja, katere so njegove temeljne naloge ipd. V nadaljevanju smo predstavili
sile za zaščito, reševanje in pomoč, izpostavili smo Civilno zaščito, obravnavali vlogo
Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na koncu pa
smo namenili pozornost naravnim nesrečam po svetu in v Sloveniji.

1.1 Opredelitev temeljnih pojmov
V tem poglavju smo opredelili temeljne pojme, ki so pomembni za nadaljnje
razumevanje magistrskega dela. Za jasnejši prikaz in lažje razumevanje smo navedli in
citirali različne avtorje ter uporabili različne vire.

VARNOST

Slovar slovenskega knjižnega jezika pri besedi varnost navaja naslednjo opredelitev
(Varnost, 2015, str. 863): »... stanje varnega: zagotoviti komu varnost; varnost
potnikov / imeti občutek varnosti / varnost letala; varnost plovbe / varnost države /
zaradi varnosti postaviti ograjo; varnost pred napadalci, ognjem / državna, javna
varnost; osebna, pravna varnost; potresna, požarna varnost stavbe; premoženjska
varnost; socialna varnost pri kateri je posamezniku, družini zagotovljeno zadovoljevanje
družbeno priznanih življenjskih potreb; varnost pri delu; komisija za varnost v zračnem
prometu ...«
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Grizold in Bučar (2011, str. 829) pravita, da je varnost: »... temeljna prvina obstoja
človeka od davne preteklosti do danes.« Nadaljujeta, da pojem varnosti na eni strani
zajema ohranitev obstoja posameznika, na drugi strani pa tudi zagotovitev kakovosti
njegovega življenja, tako v družbenem kot tudi v naravnem okolju. V preteklosti se je
varnost nanašala na državo in mednarodni sistem ter se šele kasneje osredotočila na
posameznika.

Čaleta (2010) varnost opredeljuje kot eno temeljnih človekovih potreb in dobrin. Brez
varnosti si namreč ni mogoče predstavljati normalnega delovanja posameznika in
družbe. Sredstva množičnega obveščanja v današnjem času zagotavljajo informacije o
katastrofičnih dogodkih, ki se zgodijo ali dogajajo po svetu, kar povečuje zavedanje o
pomembnosti varnosti in tudi zvišuje prag zaznavanja ogroženosti posameznika in
družbe.

Grizold (2005) je zapisal, da je varnostna paradigma na začetku 21. stoletja dobila
nekatere pomembne nove značilnosti. Do tega je prišlo zaradi korenite spremembe
objektivnih dejavnikov, ki določajo varnostno realnost v posameznih državah in tudi v
mednarodni skupnosti. V sodobni družbi sta se spremenili tudi zaznava in razumevanje
varnosti kot kompleksnega pojava, za katerega so značilne tako vojaško-politične kot
tudi širše socialne in kulturno-civilizacijske razsežnosti. Spremembe potekajo predvsem
pod vplivom globalizacije. O vplivu globalizacije na varnostno paradigmo pišeta tudi
Grizold in Bučar (2011, str. 831), ki pravita, da je omenjena paradigma v spremenjenem
okolju dobila nove razsežnosti, ki potekajo v dveh smereh, in sicer: »... 1) ozemeljski, ki
vključuje posameznike, skupine in organizacije na lokalni, državni, regionalni in svetovni ravni, ter 2) konceptualni, ki vključuje vse vidike človekovega obstoja in delovanja
(kulturnega, ekonomskega, političnega, izobraževalnega, zdravstvenega, obrambnega
idr.), torej tiste pojavne oblike družbenega življenja, ki jih prištevamo med družbene
vrednote.«

Žnidarič (2006) varnost opredeljuje kot pojem in družbeni fenomen, ki se nanaša na
posameznika ter tudi na vse organizacijske oblike združevanja in povezovanja, torej na
vse entitete, in sicer na kateri koli ravni, v katero se vključuje. Subjekti in objekti
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varnosti so ljudje oziroma človek kot posameznik, pa tudi organizacije, ki so plod
človekovega povezovanja in sodelovanja.

Grizold et al. (2015) pravi, da lahko o varnosti govorimo šele takrat, ko je izpolnjen
pogoj občutka pripadnosti neki skupnosti. To velja za doseganje varnosti tako znotraj
države kot tudi v kontekstu mednarodne varnosti.

NACIONALNA VARNOST

Kratko opredelitev nacionalne varnosti lahko najdemo pri Čaleti (2010, str. 25), ki pravi,
da gre pri nacionalni varnosti: »... predvsem za prizadevanje nacionalne države, da
zagotovi ustrezno raven notranjega reda in miru ter obrambo pred napadi od zunaj.«

V Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
71/1993) je nacionalna varnost države opredeljena kot »stanje, v katerem je
zagotovljeno uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, uravnotežen
gospodarski, socialni in kulturni razvoj ter uresničevanje drugih življenjskih interesov,
delovanje demokratične, pravne in suverene ter ozemeljsko enotne in nedeljive države
Republike Slovenije.«

Čaleta (2015) pravi, da je nacionalna varnost eden izmed najpomembnejših temeljev
funkcioniranja države v varnem okolju, ki omogoča tudi trajen in stabilen odnos.
Opozarja, da že od osamosvajanja naprej v Sloveniji zavedanje pomena nacionalne
varnosti ni bilo zadostno, prav tako ne zavedanje pomena akterjev in procesov
nacionalne varnosti pri osamosvajanju. Isti avtor ocenjuje, da je v slovenski družbi
preveč prisotno naivno razumevanje nacionalne varnosti v globalnem mednarodnem
okolju, kjer želijo multinacionalni kapital in posamezne države brezobzirno uveljavljati
svoje interese, tudi na račun nacionalne varnosti drugih držav.
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NESREČA

V SSKJ ima beseda nesreča naslednje razlage (Nesreča, 2015, str. 948): »... 1. stanje, ki
povzroča duševne bolečine, ... 2. dogodek, pri katerem je človek poškodovan ali mrtev,
... 3. dogodek, ki povzroča človeku zadrego, neprijeten občutek, nezgoda, ...«

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB in
97/10, v nadaljevanju ZVNDN) opredeljuje pojem nesreče kot »... dogodek ali vrsta
dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo
oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na
kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje
potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile
in sredstva ne zadostujejo.«

NARAVNA NESREČA

Geografski terminološki slovar opredeljuje naravno nesrečo (Naravna nesreča, 2005)
kot nesrečo, ki jo povzročijo izjemne naravne okoliščine. Naravne nesreče so npr.
potresi, zemeljski plazovi, podori, poplave, suša, vetrolom, toča, pozeba, žled,
snegolom (sopomenka: ujma).

ZVNDN med naravne nesreče uvršča tudi »... neugodne vremenske razmere po
predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled,
pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.«

KATASTROFA

SSKJ opredeljuje besedo katastrofa na naslednji način (Katastrofa, 2015, str. 485): »...
1. dogodek v naravi, ki povzroči veliko razdejanje, uničenje: katastrofa je uničila deželo;
ugotavljati škodo po katastrofi; potresna, vodna katastrofa; posledice katastrofe;
vedenje živali med katastrofo, ... naravna katastrofa ... 2. zelo hud, neprijeten dogodek
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z usodnimi posledicami, nesreča, ... 3. uničenje, propad ... geol. dogodek v naravi, ki
povzroči velike spremembe na zemeljski površini ali v vesolju ...«

Geografski terminološki slovar za izraz katastrofa navaja naslednji opredelitvi
(Katastrofa, 2005, str. 167): »1.

spl. geogr.

izreden dogodek, huda nesreča, ki povzroči

izjemno veliko razdejanje in številne žrtve; 2.

spl. geogr.

težko predvidljivo dogajanje v

naravi, npr. poplave, potresi, nastalo tudi zaradi človekovega neustreznega poseganja v
okolje, ki z veliko močjo v kratkem času zelo spremeni naravno in antropogeno okolje
ter ogrozi zdravje, življenje velikega števila ljudi, drugih organizmov.«

OGROŽENOST

»Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.« (ZVNDN)

Stopnja ogroženosti

ZVNDN v 8. členu opredeljuje stopnjo ogroženosti kot »pričakovan obseg škode in
drugih posledic naravne ali druge nesreče.«

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti pa je v ZVNDN opredeljena kot »kakovostna in količinska analiza
naravnih ter drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega
poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter
predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.«

1.2 Nacionalna varnost Republike Slovenije
Pojem »nacionalna varnost« smo opredelili že v poglavju Opredelitev temeljnih
pojmov, v tem poglavju pa bomo ta pojem obravnavali nekoliko podrobneje.
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Osredotočili se bomo predvsem na področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kar je tudi področje raziskovanja našega magistrskega dela.

Temeljni dokument na področju nacionalne varnosti v Sloveniji je Resolucija o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 27/2010, v nadaljevanju ReSNV1).

»Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije [...] je temeljni
razvojno-usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. Zato se z resolucijo
opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije,
analizira varnostno okolje, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja države, določa
izhodišča politike odzivanja Republike Slovenije na posamezne varnostne grožnje in
tveganja ter določa najširše sistemsko-organizacijske rešitve celovitega delovanja
države pri zagotavljanju nacionalne varnosti« (ReSNV-1).

1.2.1 Ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije

Veljavna Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS deli vire ogrožanja nacionalne
varnosti glede na poreklo:


globalni viri (podnebne spremembe, krizna žarišča, globalna finančna in druga
tveganja);



nadnacionalni viri (terorizem, organiziran kriminal, nedovoljene dejavnosti na
področju orožja, nezakonite migracije, dejavnost tujih obveščevalnih služb, vojaške
grožnje);



nacionalni viri (ogrožanje javne varnosti, naravne in druge nesreče, omejenost
naravnih virov, zdravstveno-epidemiološke grožnje, dejavniki negotovosti).

V primerjavi s predhodno resolucijo iz leta 2001 so zgoraj navedeni viri ogrožanja
veliko bolj kompleksni. Podbregar (2011) celo opozarja, da so le-ti v našem okolju
večkrat nepregledni in neprepoznavni ter zahtevajo hitre rešitve. To pa v trenutni
organiziranosti nacionalne varnosti v Sloveniji pogosto ni mogoče, ker se nihče od
potencialno odgovornih ne čuti pristojnega za reševanje konkretne varnostne grožnje.
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1.2.2 Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije

»Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije je uravnotežena celota vizije,
strategij, programov, načrtov in dejavnosti države, potrebnih za odzivanje na vire
ogrožanja in tveganja njene nacionalne varnosti ter s tem za uresničevanje njenih
nacionalnovarnostnih ciljev, usmerjenih k zaščiti slovenskih nacionalnih interesov.«
(ReSNV-1).

Nacionalnovarnostno politiko Republike Slovenije sestavljajo zlasti zunanja politika,
obrambna politika, politika zagotavljanja notranje varnosti ter politika varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (ReSNV-1).

1.2.3 Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami spada v nacionalnovarnostno
politiko RS, njen smoter pa je bil in bo krepitev zmogljivosti za zmožnost celovitega
reagiranja ob naravnih in drugih nesrečah. Vključuje naslednje segmente: preventivo
pred nesrečami, pripravljenost in ukrepanje ob njih, omogočanje osnovnih pogojev za
življenje in zmožnost obnavljanja. Država se je v Resoluciji o strategiji nacionalne
varnosti RS zavezala, da bo največ pozornosti namenila preventivnim dejavnostim,
povečevanju odzivnosti pri pravočasnem napovedovanju, odkrivanju, spremljanju in
opozarjanju na nevarnosti, poleg tega pa tudi spremembi organiziranosti sil za ZRP na
vseh ravneh ter mednarodnemu sodelovanju na obravnavanem področju. Strategija
predvideva tudi več aktivnosti za zagotovitev hitrejšega razvoja in posodabljanje
infrastrukture sistemov za delovanje sil za ZRP.

Zaradi stalno spreminjajočih se razmer in značilnosti naravnih in drugih nesreč, mora
odnos do teh nesreč temeljiti na nenehnem proučevanju, spoznavanju in upoštevanju
medsebojnih vplivov. Sistem VPNDN se mora neprestano prilagajati nevarnostim in
ogroženosti, zagotoviti pa se mora tudi usklajeno odzivanje na nevarnosti in nesreče
(ReSNV-1).
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1.2.4 Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije

V Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti RS je nacionalni varnostni sistem
opredeljen kot »celota mehanizmov (nosilcev in njihove dejavnosti), ki zagotavljajo
nacionalno varnost s preprečevanjem in odpravljanjem ogrožanja temeljnih vrednot v
skladu z ustavo in mednarodno priznanimi standardi razvitih parlamentarnih
demokracij ter mednarodnih organizacij« (Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne
varnosti Republike Slovenije).

»Republika Slovenija ima za zagotavljanje nacionalne varnosti vzpostavljen sistem
nacionalne varnosti, ki temelji na političnih, pravnih, gospodarskih, socialnozdravstvenih, informacijskih, infrastrukturnih, znanstveno-tehnoloških, izobraževalnih
in drugih temeljih ter zmogljivostih države. Pomemben nacionalnovarnostni temelj je
tudi dosežena stopnja varnostne kulture v družbi.« (ReSNV-1).

Država se je v ReSNV-1 zavezala, da bo te podsisteme v prihodnosti nadgrajevala,
dopolnjevala, povezovala v celoto in povečevala njihovo učinkovitost (ReSNV-1). To bo
zahtevalo odločnejše aktivnosti kot doslej, saj država, ki ne razume nujnosti
učinkovitega delovanja nacionalnega varnostnega sistema, (ne)hote povečuje
varnostno tveganje svojih lastnih državljanov (Čaleta, 2015). Zaradi tega je jasno, da je
slovenski nacionalnovarnostni sistem potreben celovite prenove, ki mora biti temeljita,
celo drastična (Podbregar, 2012).

Sistem nacionalne varnosti RS je sestavljen iz obrambnega podsistema, podsistema
notranje varnosti in podsistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker ima
sistem VPNDN veliko vlogo v našem magistrskem delu, mu bomo posvetili posebno
poglavje.

1.3 Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
»Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je samostojen sistem (v
pristojnosti ministrstva za obrambo), organiziran predvsem za varstvo ljudi in
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materialnih dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, izrednem stanju ali
vojni.« (Sotlar & Eman, 2014).

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema predvsem preventivne, zaščitne,
reševalne in sanacijske dejavnosti, ki se izvajajo z namenom zagotovitve večje varnosti
ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja. Skozi čas se spreminjajo nevarnosti in
viri ogrožanja, čemur se prilagajajo tudi težišča omenjenih dejavnosti. Dandanes nas na
primer naraščajoči terorizem lahko skrbi prav tako kot naravne nesreče, če ne celo bolj
(Ušeničnik, 2002).

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje je zapisano, da VPNDN »obsega
programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter
dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

Mikelj (2015) navaja, da je v Sloveniji Uprava RS za zaščito in reševanje osrednja
institucija na ravni države in z izpostavami na regionalni ravni, ki skrbi za delovanje in
razvoj sistema VPNDN. V Sloveniji ta sistem predstavlja del ministrstva za obrambo, v
tujini pa imajo drugačno organiziranost, na primer vključenost v notranje ministrstvo.
Operativni del sistema sestavljajo sile za zaščito, reševanje in pomoč, člani katerih so
prostovoljne in poklicne enote ter Civilna zaščita.

Slovenska vojska se v sistem VPNDN ne more in ne sme vključevati samostojno, prav
tako tudi ne na zahtevo oziroma pobudo odgovornih na lokalni ali regionalni ravni.
Slovenska vojska se ne sme vključevati kot prva in glavna odzivna struktura sistema
VPNDN, saj je predvidena kot pomožna (dodatna) sila za zmogljivost omenjenega
sistema. Izredno pomembno je, da se Slovenska vojska vključuje v izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči skladno z zakonodajo, in sicer na pobudo poveljnika Civilne zaščite
ali po odločitvi na državni ravni (Brezar & Medja, 2015).
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1.4 Sile za zaščito, reševanje in pomoč
»Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih
skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in
pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.« (»Sile za zaščito, reševanje in pomoč«
[Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014).

Mikelj (2015) navaja, da je glavnina operativnih enot sil za ZRP sestavljena iz naslednjih
prostovoljnih in poklicnih organizacij: gasilci, Rdeči križ, Karitas, potapljači, kinologi,
jamarji, gorski reševalci, taborniki, skavti, radioamaterji, nujna medicinska pomoč
(NMP), gospodarske javne službe itd. Pri večjih nesrečah jim na pomoč po potrebi
priskočita še SV in policija.

Sile za ZRP so med drugim namenjene za pomoč ogroženim in prizadetim, za prvo
pomoč ob nesrečah, nujno veterinarsko pomoč, reševanje ob požarih, plazovih,
poplavah, ob večjih prometnih nesrečah in ob rudniških nesrečah. Omenjene sile
izvajajo aktivnosti tudi ob nesrečah v gorah, jamah, v vodi, varujejo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, snežnimi plazovi, izvajajo iskanje pogrešanih oseb
ob nesrečah in posredujejo pri vseh oblikah množičnega nasilja (»Sile za zaščito,
reševanje in pomoč« [Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014).

1.4.1 Delitev in organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Sile za ZRP se delijo glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov, in sicer na
prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Prostovoljne sile so organizirane pod okriljem
nevladnih organizacij (predvsem humanitarnih), dolžnostne enote so organizirane kot
enote in službe CZ na podlagi državljanske dolžnosti, poklicne enote pa so samostojne
(»Sile za zaščito, reševanje in pomoč« [Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014).

Za organizacijo sil za ZRP so odgovorni država, lokalne skupnosti in določene
gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije. Organizacija se izvrši glede na
tveganja v dejavnosti, ki jo te sile opravljajo. V RS je 13 regij, ki so hkrati območja
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izpostav URSZR (»Sile za zaščito, reševanje in pomoč« [Uprava RS za zaščito in
reševanje], 2014).

Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči so (»Sile za zaščito, reševanje in pomoč«
[Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014):


enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij;



gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;



enote in službe Civilne zaščite;



policija;



Slovenska vojska.

1.4.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2014

Tabela 1 prikazuje pregled intervencijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2014.
Za vsako vrsto enote so predstavljeni podatki glede števila aktiviranih sestavov za ZRP
in števila sodelujočih članov posamezne enote. Razvidno je, da je bilo v letu 2014
aktiviranih 27.184 sestavov za ZRP, skupno število sodelujočih pa je bilo 194.902.

Tabela 1: Pregled intervencijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč leta 2014

Vrsta enote

Število aktiviranih
sestavov za ZRP

Število sodelujočih

Enote reševalcev z reševalnimi psi

85

451

Gorska reševalna služba

518

4.988

Jamarska reševalna služba

13

52

18.974

156.580

7.491

32.357

74

368

29

106

27.184

194.902

Prostovoljna teritorialna gasilska
društva
Poklicne gasilske enote
Prostovoljna industrijska gasilska
društva
Podvodna reševalna služba
Skupaj

Vir: »Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015
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»V evidenci CZ je bilo konec leta skupaj vpisanih dobrih 40.000 pripadnikov sil za ZRP,
od tega okoli 22.000 pripadnikov dolžnostnih enot in 18.000 prostovoljcev. V sile za
ZRP na državni ravni je bilo vključenih 840 poklicnih pripadnikov, 1200 prostovoljnih
pripadnikov in 1505 pripadnikov dolžnostnih enot.« (»Letno poročilo Ministrstva za
obrambo za leto 2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015).

1.5 Civilna zaščita
Ušeničnik (2002) pravi, da je Civilna zaščita »namensko organiziran del sistema varstva
pred nesrečami. Enote in službe CZ se organizirajo kot dopolnilne sile za zaščito,
reševanje in pomoč«.

Civilna zaščita je organizirana na regionalni in državni ravni, medtem ko na lokalni ravni
njeno organiziranje še ni zaključeno. Različne enote in službe Civilne zaščite se
organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote (moč enot: od ene ekipe
oziroma oddelka do ene čete) (»Civilna zaščita« [Uprava RS za zaščito in reševanje],
2014).

Mikelj (2015) navaja, da je bila Civilna zaščita v Sloveniji in po svetu organizirana na
podlagi izkušenj iz 2. svetovne vojne. Razlog za to naj bi bila totalna narava vojne, ki je
prizadela tudi civilno prebivalstvo v zaledju. Tako so ustanovili posebno organizacijo,
imenovano Civilna zaščita, z namenom zaščite in reševanja civilnega prebivalstva in
premoženja med vojno. Naloga organizacije v času miru pa je bila zaščita in reševanje
ob naravnih in drugih nesrečah.

Po letu 1994 se je Civilna zaščita spremenila predvsem na področju organizacije. Iz
množične naravnanosti se je preoblikovala v manjšo strokovno organizacijo. Osrednji
del sedaj sestavljajo elementi vodenja in poveljevanja na občinski, regionalni in državni
ravni s poveljniki Civilne zaščite in štabi, katerih naloga je prevzemanje upravljanja sil
za ZRP ob večjih naravnih in drugih nesrečah na določenem območju. Sile oziroma
enote Civilne zaščite so se ohranile v manjši meri, in sicer le še za posamezna področja
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reševanja in podpore. Vrzel je zapolnila gasilska organizacija, ki ima status najbolj
množične in splošne reševalne službe.

Pripadniki Civilne zaščite nosijo modro uniformo z znakom Civilne zaščite (enakokrak
moder trikotnik na oranžnem ozadju), ki ga prikazuje slika 1.

Slika 1: Znak Civilne zaščite RS

Vir: »Slike oznak« [Uprava RS za zaščito in reševanje], 2014

1.6 Vloga Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Po osamosvojitvi Slovenije je bil v sklopu nacionalne varnosti razvit podsistem
varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob razvoju sistema so bile upoštevane
ogroženost, potrebe in možnosti za učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih
nesrečah. Bogataj (2007) pravi, da ima v omenjenem podsistemu pomembno vlogo
tudi Slovenska vojska. Njeno sodelovanje v sistemu VPNDN je opredeljeno v več
zakonih in pravnih aktih.

Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 – UPB, v nadaljevanju ZObr) v 37. členu
opredeljuje naloge Slovenske vojske. Ena izmed nalog je njeno sodelovanje ob
naravnih in drugih nesrečah pri zaščiti in reševanju. To sodelovanje mora potekati v
skladu z njeno organizacijo in opremljenostjo.
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ZVNDN v 72. členu navaja, da opravlja naloge ZRP poleg Civilne zaščite, policije,
gospodarskih družb in drugih tudi Slovenska vojska v skladu z zakonom. Isti zakon v 14.
členu določa, v kakšnem primeru in na kakšen način je mogoče uporabiti vojsko in
obrambna sredstva: »Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito,
reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje
ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.«

Bogataj (2007) pravi, da ima SV pripravljenih več načrtov za primere raznih naravnih in
drugih nesreč, imenovanih Ujma. Cilj teh načrtov je učinkovito in hkrati tudi racionalno
vključevanje SV v izvajanje nalog ZRP v primerih, ko prizadeti to pomoč potrebujejo.
Bogataj meni, da je združevanje vojaških in civilnih zmogljivosti (kar je opredeljeno v
načrtih) izredno racionalna rešitev.

Gašper (2011) poudarja, da vojska v primeru večje nesreče glede njene udeležbe pri
reševanju ne odloča sama, ampak je za to pristojna vlada RS, v nujnih primerih pa se za
vključitev SV odloči minister za obrambo, in sicer na podlagi predloga poveljnika CZ.

Podporno delovanje SV obsega dejavnosti, kot so gašenje, reševanje iz ruševin in
plazov, reševanje v gorah, reševanje v vodi in iz nje, reševanje ob slabih vremenskih
razmerah, pomoč ogroženim ... Pri odpravljanju posledic nesreč pa delo SV zajema
nujne aktivnosti pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, kot na primer oskrba s
pitno vodo, hrano itd. (Mikelj, 2015).
Zmogljivost SV za ZRP sestavlja 740 pripadnikov1, le-ti pa so pripravljeni najpozneje v
24 urah. Enote SV, ki sodelujejo v posredovanju ob naravnih in drugih nesrečah, ter
elementi, ki jih ob nesrečah prispevajo (Mikelj, 2015):


1. brigada SV – sistem za dekontaminacijo, lahka izvidniška vozila, tovorna vozila,
alpinistična oprema in brezpilotna letala;



72. brigada – most COMPACT-200, kombinirani delovni stroji, bager, vlečno vozilo,
čoln, vozila in druga oprema. Logistična brigada nudi premično kuhinjo, pekarno,

1

Podatek na dan 2. marec 2015

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

28

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

tuširno-umivalno enoto, pralno-sušilno enoto, modul za prečiščevanje vode,
avtocisterno, nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo, opremo za skupino, ki bi
delovala ob pojavu posebno nevarnih kužnih bolezni, mobilne RKB-laboratorije,
avtodvigalo, agregate in avtobuse;


15. polk vojaškega letalstva – helikopter za gorsko reševanje, helikopter za
medicinsko evakuacijo, gorska oprema za gašenje iz zraka;



430. mornariški divizion – čoln s potapljaško opremo, vlečni sonar, Enota za
komunikacijske in informacijske sisteme pa nudi opremo teh sistemov.

Leta 2014 je Slovenska vojska sodelovala v petih večjih dogodkih, ki so jih povzročile
vremenske razmere, sodelovanje pa se je v največjem obsegu izvajalo februarja pri
naravni nesreči ŽLED 2014. Vključevanje je potekalo na predlog poveljnika CZ in glede
na odločitev ministra za obrambo ter načelnika Generalštaba Slovenske vojske (Brezar
& Medja, 2015).

1.6.1 Organizacijska ureditev delovanja Slovenske vojske ob naravnih nesrečah

Za aktiviranje in delovanje enot in pripadnikov Slovenske vojske je ob naravnih
nesrečah zadolžen Združeni operativni center. Ta ima namensko urejeno poveljniško
mesto na Vrhniki, od koder vodi in usmerja delovanje enot SV. Z Vrhnike se informacije
posredujejo naprej na matične lokacije vključenih enot SV. Brezar & Medja (2015, str.
183) navajata naslednje: »Izvajalce delovanja in vzpostavitve operativnih centrov na
območjih oziroma v regijah Republike Slovenije določijo glavni nosilci izvedbe, in sicer
iz 430. mornariškega diviziona iz Ankarana (430. MOD), 1. brigade iz Ljubljane (1. BR) in
72. brigade iz Maribora (72. BR). Pri vzpostavitvi operativnih centrov SV, ki vodijo in
usklajujejo aktivnosti na posameznih območjih, se upoštevajo pristojnosti in razmerja
do civilnega »vodje intervencije« pristojnega območja. To pomeni, da se enote SV
prilagajajo resničnim potrebam na terenu in upoštevajo odločitve ustreznih civilnih
organov, ki vodijo reševanje, vendar še zmeraj delujejo in sprejemajo povelja po
vojaški liniji.«
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SV se v primeru sodelovanja pri naravni ali drugi nesreči opre na načrt Vihra. Le-ta
namreč opredeljuje naloge enot, ki priskočijo na pomoč prizadetim v nesreči, ko ukrepi
CZ zaradi velike razsežnosti nesreče ne zadoščajo več (Oblak, 2014).

Omeniti je potrebno tudi sistem 2 + 1, pri katerem gre za sistem regionalne razdelitve
RS na dva dela, ki ga sestavljata 1. BR in 72. BR ter obala (430. MOD). V primerjavi s
prejšnjim sistemom, pri katerem je bila RS razdeljena na več operativnih območij, za
katere je bilo odgovornih več enot SV, se je novi sistem izkazal za učinkovitejšega,
predvsem zaradi preprostejše delitve dela, hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja del,
lažjega usklajevanja ter hitrejšega in preprostejšega prerazporejanja pripadnikov SV z
enega območja pristojnosti v pomoč drugemu območju (Brezar & Medja, 2015).

1.7 Naravne nesreče
V današnjem svetu predstavljajo naravne in druge nesreče eno največjih groženj
človeštvu. Vendar kljub temu, poudarja Malešič (2014 a), v razpravah o nacionalni in
mednarodni varnosti nimajo ustreznega prostora in jim pripisujejo relativno majhen
pomen. Zaradi vedno večjega števila nesreč in zaradi njihove intenzivnosti ima civilna
družba premalo moči za njihovo obvladovanje, zato je pomoč vojske v veliko primerih
spoprijemanja s posledicami nesreč nepogrešljiva.

Naravne in druge nesreče ter podnebna tveganja imajo zelo velik vpliv na naša
življenja. Negativno vplivajo predvsem na gospodarstvo, varnost in dobro počutje
državljanov. V zadnjih letih izpostavljenost nesrečam narašča zaradi podnebnih
sprememb, hitre urbanizacije, demografskega pritiska, intenzivnejše rabe zemljišč na
območjih, dovzetnejših za nevarnosti, zaradi izgube biotske raznovrstnosti in
uničevanja ekosistemov (Evropska komisija, 2014).

Med letoma 1994 in 2013 je bilo na leto v povprečju zaradi naravnih nesreč prizadetih
218 milijonov ljudi. V tem obdobju je bilo v svetu zabeleženih 6.873 nesreč, ki so
zahtevale okoli 1,35 milijona življenj, kar znaša v povprečju skoraj 68.000 mrtvih na
leto. Da se nesreča vnese v bazo podatkov, mora biti izpolnjen vsaj eden izmed
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naslednjih kriterijev (»The Human cost of Natural Disasters – A global perspective«
[Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED], 2015):
 v nesreči je umrlo deset ali več oseb;
 prizadetih je bilo sto ali več oseb;
 razglašeno je bilo krizno stanje;
 prišlo je do prošnje za mednarodno pomoč.

Med letoma 1994 in 2013 so naravne nesreče prizadele vse svetovne kontinente.
Najbolj prizadeta celina je bila Azija, zaradi svoje velikosti in raznolikosti pokrajine z
velikim številom porečij, poplavnih ravnic, gora, aktivnega potresnega in vulkanskega
območja itd. Tveganje povečuje tudi velika gostota prebivalstva v regijah, ki so
izpostavljene nesrečam. Azijo je v omenjenem 20-letnem obdobju prizadelo 2.778
nesreč, v katerih je bilo prizadetih 3,8 milijarde ljudi, zahtevale pa so skoraj 841.000
življenj. Najbolj prizadeti so bili južni, vzhodni in jugovzhodni deli celine. Državi, kjer so
v obdobju dvajsetih let zabeležili največ naravnih nesreč, sta ZDA in Kitajska. V 90. letih
prejšnjega stoletja je število nesreč po svetu začelo močno naraščati, leta 2005 je to
število doseglo vrh (več kot 430 nesreč v enem letu). V naslednjih letih je bilo
zabeleženih nesreč nekoliko manj – število se vrti pri okoli 400 nesrečah letno (»The
Human cost of Natural Disasters – A global perspective« [Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters – CRED], 2015)

Slika 2 prikazuje število nesreč po celinah med letoma 1994 in 2013. Prekinjena modra
črta prikazuje skupno število nesreč po vsem svetu.
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Slika 2: Število nesreč po celinah med letoma 1994 in 2013

Vir: »The Human cost of Natural Disasters – A global perspective« [Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters – CRED], 2015

Vzroki za večje število nesreč v zadnjih letih so povezani s podnebnimi spremembami,
vedno več je uničujočih neviht in poplav, medtem ko število geofizikalnih nesreč skozi
celotno analizirano obdobje bolj ali manj stagnira (»The Human cost of Natural
Disasters – A global perspective« [Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters – CRED], 2015).

Slika 3 prikazuje število nesreč glede na dve glavni vrsti nastanka. Rjava barva označuje
geofizične nesreče, siva pa nesreče, povezane s podnebjem (klimatske, meteorološke
in hidrološke) .
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Slika 3: Število nesreč glede na vrsto nastanka

Vir: »The Human cost of Natural Disasters – A global perspective« [Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters – CRED], 2015

1.7.1 Ekstremni vremenski dogodki v Sloveniji

»Ekstremen vremenski dogodek lahko definiramo kot vsak dogodek, ko neka
meteorološka spremenljivka doseže minimalno ali maksimalno vrednost.« (Dolinar,
2005).

Pogostost tovrstnih dogodkov se je povečala med letoma 1961 in 2013, ko je bil
zabeležen trend naraščanja absolutne maksimalne in minimalne temperature, iz česar
je razvidno, da gre za segrevanje ozračja. Število vročih dni narašča, vedno več pa je
tudi ekstremno vročih dni s temperaturo nad 35 °C. Število ledenih dni upada. V
zadnjem desetletju je bilo zaznati hude suše, ki so se pojavile tudi v zaporednih letih, in
obsežne poplave. S tema dvema nasprotujočima se vremenskima pojavoma se lahko
soočamo tudi v istem letu (Cegnar, 2014).

V prejšnjem desetletju je bilo zaslediti vedno več nevarnih vremenskih pojavov in
sprememb v podnebju, katerih posledice so pogosto katastrofalne. Škoda, ki jo taki
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pojavi povzročajo, je posledica tako pogostosti teh pojavov kot tudi sodobnega načina
življenja in uničujočih posegov v okolje. Z vsakim letom je zabeleženih več odstopanj od
običajnih podnebnih razmer. Vedno pogosteje nas prizadenejo neurja z močnim
vetrom, nalivi in toča. Lokalno lahko intenzivne padavine trajajo tudi več ur ali celo ves
dan (tudi dva), kar povzroča plazove in lokalne poplave. Skoraj vsako leto nas
prizadene tudi močan veter, ki naredi veliko škode (odkriva strehe, lomi drevesa ...).
Vse pogostejše so tudi katastrofalne suše in poplave (Cegnar, 2014).

Iz podatkov o nesrečah po svetu in Sloveniji je razvidno, da so le-te vsekakor prisotne
vsako leto, da je škoda, ki nastane zaradi njih, velika, vsaka smrtna žrtev pa preveč.
Naravne in druge nesreče so tako zelo močan dejavnik ogrožanja nacionalne,
mednarodne in človekove varnosti. Da bi bile posledice nesreč čim manjše, so države in
mednarodne organizacije razvile strukture za odzivanje na nesreče. Kakovost teh
struktur je po državah različna, odvisna predvsem od razvitosti držav. Države v razvoju
teh struktur načeloma še nimajo razvitih, zato je odziv na nesreče v veliki meri odvisen
le od vojaške organizacije in od mednarodne pomoči (civilne in vojaške). Nasprotno v
razvitih državah civilne strukture za odzivanje na nesreče obstajajo in delujejo na
relativno visoki ravni, vendar pa v primeru velikih nesreč niso zadostne, zato je za
pomoč vpoklicana vojska, v nekaterih primerih pa tudi mednarodne strukture (npr.
Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, Mehanizem civilne
zaščite v EU, Civilno krizno načrtovanje v Natu) (Malešič, 2014 a).

1.7.2 Dogodki in nesreče v letu 2014

Leta 2014 je bilo v Sloveniji v okviru naravnih in drugih nesreč zabeleženih 14.549
dogodkov, ki so navedeni v tabeli 2 in v katerih so sodelovale tudi sile za zaščito,
reševanje in pomoč (»Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014«
[Ministrstvo za obrambo RS], 2015).
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Tabela 2: Dogodki leta 2014

Dogodek

Število dogodkov

naravne nesreče

1.957

druge nesreče

1.202

nesreče v prometu

2.270

požari in eksplozije

3.598

onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi

655

jedrski in drugi dogodki

5

najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov

850

tehnična in druga pomoč

4.013

SKUPAJ

14.549

Vir: »Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015

Zaradi nesreč je prišlo do 22.037 intervencij, pri katerih je sodelovalo 147.439
pripadnikov sil za ZRP. Največ intervencij je bilo februarja (5.206), sledijo september
(2.201), marec (1.660) in avgust (1.615 intervencij). Pri največ intervencijah so bila
udeležena prostovoljna teritorialna gasilska društva, poklicne gasilske enote, Državna
enota za varstvo pred NUS in Gorska reševalna zveza Slovenije. Sile za ZRP so s
pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem zaslužne za zmanjšanje škode in drugih
posledic, ki so jih povzročile nesreče (»Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto
2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015).

Zaradi naravnih nesreč je prišlo leta 2014 do skoraj 7.000 intervencij, pri katerih je
pomagalo 53.475 pripadnikov sil za ZRP, 18 jih je bilo v nesrečah poškodovanih.
Natančnejši podatki so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3: Naravne nesreče – intervencije leta 2014

Dogodki
visoko plimovanje morja

Število

Število

Število

intervencij

sodelujočih

poškodovanih

14

17

0

poplave

2.321

17.216

3

plazovi

241

1.673

0
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1.284

6.865

1

6

76

0

močan veter

451

2.883

0

udari strel

26

217

1

2.613

24.433

13

16

95

0

6.972

53.475

18

toča

žled
prekinitev prometa zaradi
naravnih pojavov
Skupaj

Vir: »Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015

Največje število intervencij je bilo potrebno zaradi žleda, visokega snega in poplav. Te
ujme so prizadele celotno državo. Januarja so obilne padavine dvakrat povzročile
nevšečnosti in poplave. Konec januarja in v začetku februarja so padavine in
temperaturni obrat po večjem delu Slovenije povzročili žled. Ta je bil na nekaterih
območjih rekorden, z debelino, večjo od 5 cm. Maja so se začela neurja z močnimi
nalivi, avgusta pa so bili kar štirje dogodki z obilnimi padavinami in močnim vetrom. V
novembru je še eno obilno deževje povzročilo poplave (»Letno poročilo Ministrstva za
obrambo za leto 2014« [Ministrstvo za obrambo RS], 2015).
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2 Primer sodelovanja Slovenske vojske in Civilne zaščite v
naravni nesreči ŽLED 2014
Konec januarja in v začetku februarja 2014 je Slovenijo prizadel žled. Nad Slovenijo se
je več dni zapored zadrževala izrazita inverzija s hladno zračno maso v nižjih plasteh in
razmeroma toplim zrakom v višinah. Do žleda je privedla velika količina padavin v obliki
dežja in temperatura pod lediščem. Otoplitev se je pojavila šele 5. in 6. februarja,
takrat je žled začel popuščati (Vertačnik, Dolinar, Sinjur & Gustinčič, 2015).

V nadaljevanju tega poglavja smo opisali nastanek žleda in prikazali območja v
Sloveniji, ogrožena zaradi njega. Nato smo se osredotočili na žled, ki je Slovenijo
prizadel v začetku leta 2014, in na takratne vremenske razmere. Proučili smo
sodelovanje Slovenske vojske v tej naravni nesreči, nato pa pod drobnogled vzeli
dogajanje v Savinjski dolini oziroma celjski regiji. Iz Dnevnega informativnega biltena
Centra za obveščanje Ministrstva za obrambo RS smo izpostavili pomembnejše
dogodke, povezane z raziskovalnim delom te magistrske naloge. V poglavje smo
vključili tudi ključne elemente končnega poročila o posledicah poplav, visokega snega
in žleda, ki smo ga pridobili s strani Silvestra Šrimpfa, poveljnika Izpostave URSZR Celje.

2.1 Žled
Žled nastane, ko dežuje ali rosi pri temperaturah pod lediščem ali takrat, ko padavine
(v tekoči obliki) padejo na podhlajeno podlago. Po navadi pri taki temperaturi sneži,
vendar obstajajo okoliščine oziroma vremenske razmere, v katerih padajo padavine v
tekoči obliki. Žled se nabira tako na rastlinah, kot tudi na predmetih in stavbah.
Pogosto nastane po obdobju hladnega vremena, ko pride do dotoka toplejšega in bolj
vlažnega zraka v višinah. V jasnih zimskih nočeh brez vetra se po nižinah nabere veliko
mrzlega zraka, ki ga ob odsotnosti vetrov toplejši zrak težko izrine. V hribovitih
območjih ostanejo jezera hladnega zraka najdlje, saj je tam zamenjava hladnejšega
zraka s toplejšim še težja (Baša v Sinjur, Kolšek, Race & Vertačnik, 2010).
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Žled prav tako nastane v primeru, ko se hladen zračni tok nahaja v nižjih plasteh ter
toplejši in bolj vlažen zrak v višjih. Do tega pojava pride ob zavetrnem oziroma
sekundarnem ciklonu južno od Alp, ta ciklon pa nastane ob gibanju vremenske motnje
čez Alpe na vzhod. Takrat nad Slovenijo iznad Sredozemlja v višinah doteka vlažen
subtropski zrak, v nižjih plasteh pa navadno od vzhoda hladen zrak. Ob takšnih
razmerah je tako temperatura po nižinah precej pod lediščem, temperatura okoli 0 °C
pa se lahko giba na nadmorski višini 2500 metrov ali celo višje. Tako nastala območja
nizkega zračnega pritiska se hitro pomaknejo vzdolž Jadranskega morja in oslabijo, zato
tudi pogoji za pojav žleda po navadi ne trajajo dlje od enega dneva (Baša v Sinjur,
Kolšek, Race & Vertačnik, 2010).

Na sliki 4 je prikazan shematski prikaz tipičnih temperaturnih razmer v ozračju ob
žledenju.

Slika 4: Prikaz tipičnih temperaturnih razmer v ozračju ob žledenju

Vir: Vertačnik et al., 2015

Žled se v Sloveniji pojavlja že od nekdaj. Srednje močan žled se pojavi vsakih nekaj let,
močan žled pa približno na vsakih 10 do 20 let. Slednji povzroči veliko gospodarske
škode, največ na drevju, električnih napeljavah in telefonskih napeljavah. Značilen je
predvsem za jugozahodno Slovenijo, vzdolž Dinarske pregrade, tako na celinski kot na
primorski strani. Najpogosteje prizadene območja Brkinov in Senožeč z Vremščico,
območja Snežnika, Javornikov, Nanosa, Trnovskega gozda in Čičarijo (»Poročilo o stanju
okolja 2002: Naravne in druge nesreče« [Agencija RS za okolje], 2002).
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Slika 5 prikazuje območja v Sloveniji, ogrožena zaradi žleda. Zajeti so podatki med
letoma 1961 in 2006. Rdeča barva oziroma območje 1 prikazuje območje, kjer se žled
ne pojavlja ali pa se pojavi zelo redko in v tanjših plasteh ter ne povzroča škode. Na
območju 2 se žled pojavlja, ampak zelo redko povzroči manjšo škodo. Svetlo zelena
barva prikazuje območje 3 oziroma območje, kjer se žled pojavlja pogosto in v
povprečju na tri leta povzroči tudi škodo, na območju 4 pa se žled, ki povzroča škodo,
pojavi pogosto, po navadi na 1–2 leti, vsake toliko časa pa povzroči tudi večjo škodo
(ARSO v Sinjur, 2014).

Slika 5: Območja, ogrožena zaradi žleda

Vir: ARSO v Sinjur, 2014

2.2 Naravna nesreča ŽLED 2014
Na tem mestu naj pojasnimo, da smo za to naravno nesrečo uporabili poimenovanje
ŽLED 2014, kot sta jo v njunem članku v reviji Ujma poimenovala stotnik Stanislav
Brezar in polkovnik Klemen Medja.

2.2.1 Vremenske razmere ob žledenju 2014

Konec januarja in v začetku februarja 2014 je bil na območju Evrope velik kontrast med
globokim ciklonskim območjem, in sicer nad vzhodnim Atlantikom (in deloma tudi
Sredozemljem), ter izrazitim anticiklonom, katerega središče je bilo nad Rusijo. Razlika
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v zračnem tlaku med tvorbama ciklona in anticiklona je bila velika, občasno je presegla
100 hPa. Na območju Slovenije je prihajalo do stika hladnega zraka polarnega izvora v
tanki plasti ozračja pri tleh ter toplega in vlažnega zraka v višjih plasteh, zato se je
frontalna cona vedno znova obnavljala. Takšna situacija predstavlja šolski recept za
obilno sneženje, žled in poledico na južni strani Alp (»Sneg, žled, padavine med 30. 1.
2014 in 3. 2. 2014« [ARSO], b. d.).

Dotok toplega zraka na nadmorski višini med 1000 in 2000 m je povzročil, da je bila
temperatura v plasti med 1200 in 1900 m nad lediščem, nižje od 1300 m so bile
temperature pod lediščem. 2. februarja je bila na primer temperatura na 1400 m 2 °C,
na 1000 m pa -6 °C. Padavine v obliki snega so tako padale skozi plast temperatur nad
ničlo in se talile, nižje pa so staljene kapljice padale v obliki podhlajenega dežja2. Ob
stiku teh padavin s tlemi oziroma objekti na tleh so kapljice v trenutku zmrznile ter
povzročile poledico in žled (»Sneg, žled, padavine med 30. 1. 2014 in 3. 2. 2014«
[ARSO], b. d.).

Sinjur (2014) navaja, da je žled začel nastajati v noči na 31. januar in je bolj ali manj
intenzivno nastajal vse do 5. februarja 2014. Največja količina padavin je bila
zabeležena na prehodu s Primorske proti notranjosti države. Zaradi velike količine
padavin je nastalo veliko žleda, k njegovemu nastanku pa so pripomogli tudi ustrezni
temperaturni pogoji v večjem delu Slovenije. Drevje je prizadel tako žled kot tudi velike
količine snega. Žled se je začel taliti 6. februarja čez dan, v večji meri pa 7. in 8.
februarja.

2.3 Slovenska vojska in ŽLED 2014
V poglavju 1.3 smo opredelili Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V ta
sistem je kot dodatna in dopolnilna zmogljivost vpeta tudi Slovenska vojska. To vpetost
in sodelovanje določa več pravnih aktov na državni ravni (Brezar & Medja, 2015). Tako
je pri odpravljanju posledic žleda v prvi polovici februarja 2014 poleg drugih akterjev

2

kapljice s temperaturo pod 0 °C
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zaščite in reševanja sodelovalo tudi več tisoč pripadnikov SV. Ti so odstranjevali podrto
drevje in zlomljene veje, čistili žled z električnih in s telefonskih kablov, pomagali pri
prevozu tovora in ljudi, pri oskrbi težko dostopnih delov države pa je Slovenska vojska
posredovala tudi s helikopterji (Pišlar, 2014).

Brezar in Medja (2015) poudarjata, da je bilo delovanje SV skladno s takratnimi načrti
za delovanje ob naravnih nesrečah, za katere menita, da so bili ustrezni in so omogočili
kakovostno pomoč pripadnikov SV.

SV je bila vključena v pomoč prizadetim že 1. februarja 2014. Takrat so bili s strani
načelnika generalštaba SV prvi vojaki napoteni na najbolj prizadeto območje (Postojna
in Pivka). Povečali so pripravljenost nekaterih enot za pomoč pri odstranjevanju
posledic nesreče. Načrtovanje dela enot SV je potekalo po načrtu VIHRA 13, ki
opredeljuje konkretne naloge enot SV pri sodelovanju ob določeni naravni nesreči
(Uprava RS za zaščito in reševanje, 2014).

V obravnavanem primeru žleda l. 2014 je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
že od samega začetka nesreče spremljal razmere ter usklajeval odzivanje na nesrečo in
pomoč, ki jo je prizadetim območjem nudila država. Pri tem mu je bila v oporo Skupina
za podporo, ki je v obdobju od 2. do 14. februarja delovala v polni zasedbi (Malešič,
2014 b).

Poveljnik CZ RS je med trajanjem nesreče (od 31. 1. do 15. 2.) izdal 21 odredb za
različne organizacije, službe na nivoju države in za operativni sestav CZ. Prav tako pa je
izdal 190 odredb za aktiviranje pripadnikov SV in materialnih sredstev SV za direktno
pomoč pri odpravi posledic te vremenske ujme (Uprava RS za zaščito in reševanje,
2014).

S strani Združenega operativnega centra je bil pripravljen temeljni ukaz za
posredovanje enot SV na ogroženih oziroma prizadetih območjih, ki je bil na terenu
vsak dan dopolnjen, skladno z operativnimi potrebami. Neprestano so potekala tudi
usklajevanja po poveljniški strukturi, dežurni vojaški liniji in medsebojnih povezavah
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častnikov za povezave (od Republiškega štaba RS do občinskih struktur) (Brezar &
Medja, 2015).

V tem kontekstu je Slovenska vojska v tej ujmi podprla delovanje civilne zaščite,
gasilcev (poklicnih in prostovoljnih), policije, pa tudi elektropodjetij, gozdnih
gospodarstev in drugih subjektov zaščite in reševanja, ki so sodelovali pri odpravljanju
posledic. Vse omenjene strukture in še nekatere druge so v reševanje nastale situacije
vlagale nadčloveške napore ter pogosto zastavile lastno zdravje in življenje (Škerbinc,
Žbogar & Resman, 2014).

Brezar & Medja (2015) navajata tudi pomanjkljivosti, ki so se pojavile predvsem zaradi
posebnih razmer naravne nesreče. Primanjkovalo je agregatov za zagotavljanje
električne energije, motornih žag in zaščitnih sredstev za delo z njimi, prav tako
vzdrževalcev oziroma energetikov in usposobljenih oseb za delo z motornimi žagami.
Pojavil se je specifičen in po drugi strani tudi pričakovan izziv pomanjkanja nevojaške
opreme za zaščito in reševanje. Pri tem je Slovenski vojski na pomoč priskočila Civilna
zaščita, pri čemer je spet šlo za odlično sodelovanje.

Podatki o sodelovanju pripadnikov SV v naravni nesreči ŽLED 2014 so prikazani v
različnih prispevkih (npr. Poročilo o posledicah poplav, visokega snega in žleda v
Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 9. februarjem 2014 Uprave RS za zaščito in
reševanje, Pišlar, Šipec), v nadaljevanju pa skupaj z grafičnim prikazom navajamo
najbolj celovito analizo, ki sta jo pripravila Brezar in Medja (2015). Slika 6 prikazuje
število pripadnikov SV, ur in pripadnikov v pripravljenosti v obdobju med 1. in 14.
februarjem 2014. Z grafa je razvidno, da je pri odstranjevanju posledic žledoloma
sodelovalo 6.175 pripadnikov SV, ki so aktivno sodelovali pri dejavnostih odprave
posledic nesreče skupno 74.870 ur, v istem obdobju pa je bilo v pripravljenosti tudi
okoli 3.200 pripadnikov SV. Vojska je delovala in Civilni zaščiti pomagala pri 873
aktivnostih na prek 170 lokacijah. Avtorja navajata še nekatere druge podatke: pomoč
je bila podprta s terenskimi, tovornimi in bojnimi vozili, ki so v aktivnostih skupno
sodelovala 1.244-krat, prevoženih je bilo 83.909 km, porabljenih pa več kot 37.500 l
goriva. SV je prebivalcem razdelila več kot 200 agregatov, porabljenih je bilo 1.800
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bojnih suhih obrokov. Opravljenih je bilo 11 posredovanj s helikopterji s skupno 1.115
minutami naleta.

Slika 6: Število sodelujočih pripadnikov SV po dnevih

Vir: Združeni operativni center v Brezar & Medja, 2015

Pri odpravljanju posledic ujme je prišlo do osmih izrednih dogodkov, v katerih so bili
udeleženi pripadniki SV. Pri teh dogodkih je šlo za poškodbe vojaške opreme, pa tudi za
poškodbe pripadnika SV. Sedem dogodkov je bilo označenih za lažje, eden pa je bil
težji. Pri tem je prišlo do hujše telesne poškodbe vojaka. Zgodila se je med žaganjem
podrtega drevesa. Le-to se je zaradi napetosti v deblu odlomilo in poškodovalo
vojakovo glavo. Druge poškodbe so se pripetile pri čiščenju ledu s telefonske napeljave,
odstranjevanju vej in pri rokovanju s koluti bakrene žice (Brezar & Medja, 2015).

V zaključku poglavja navajamo oceno sodelovanja SV v obravnavani naravni nesreči, s
katero se v celoti strinjamo. »SV se je med nesrečo ŽLED 2014, ki je prizadel
posamezne regije v Sloveniji na vseh ravneh, glede na možnosti, razmere in
predvidevanja, po naši oceni odzvala učinkovito. Na prizadetem območju je SV
zagotavljala pripadnike skladno z zahtevami Civilne zaščite, imela pa je pripravljeno
tudi manjše število dodatnih pripadnikov (250), ki bi lahko pomagali, kadar bi bilo to
potrebno ali zahtevano. Častniki za povezavo pri republiškem štabu in regijskih štabih
CZ so bili pri svojem delu zelo učinkoviti. Združeni operativni center je na čelu s svojo
operativno skupino nenehno usmerjal in usklajeval delovanje zmogljivosti SV. Pri
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poveljnikih enot je šlo za veliko odzivnost in za ukrepanje skladno z usmeritvami
operativne skupine ZOC, obenem pa tudi za samostojno odločanje in medsebojno
usklajevanje. Z analizami, ki jih je opravila SV na vseh ravneh odločanja, je bilo
ugotovljeno, da so pripadniki SV dobro opravili svoje delo in da jih je prizadeto
prebivalstvo lepo sprejelo. Poudariti je treba, da sta bili morala in pripravljenost
pomagati prizadetim prebivalcem na visoki ravni in nikoli se ni pojavilo vprašanje, zakaj
je treba nekaj narediti.« (Brezar & Medja, 2015, str. 186).

2.4 Žled v Zgornji Savinjski dolini
Slika 7 prikazuje Zgornjo Savinjsko dolino in njeno lego v Sloveniji. Razprostira se od
izvira Savinje do soteske pri Letušu ter obsega občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji
Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje.

Slika 7: Občine Zgornje Savinjske doline

Vir: »O upravni enoti« [Upravna enota Mozirje, RS], 2016

Uvodoma smo navedli, da se bomo v empiričnem delu omejili na žled v Zgornji
Savinjski dolini. Zgornja Savinjska dolina spada pod Izpostavo URSZR Celje, kjer so
zbirali informacije vseh prizadetih občin pod njihovim okriljem. Zbrane informacije so
vsakodnevno posredovali naprej na državno raven. Informativni bilten Centra za
obveščanje RS je dnevno na internetu predstavil podatke o dogajanju v naravni nesreči
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ŽLED 2014. V naši magistrski nalogi smo predstavili podatke za celjsko regijo, saj v to
regijo spada tudi naše obravnavano območje. Izpostavili smo predvsem dogodke z
območja Zgornje Savinjske doline, za širšo predstavo pa smo zapisali tudi
pomembnejše dogodke, ki so se zgodili v drugih občinah celjske regije.

S strani Izpostave URSZR Celje smo dobili končno poročilo o nesreči, iz katerega smo
povzeli pomembnejše dogajanje in ugotovitve. Tudi na tem mestu moramo poudariti,
da so v poročilu navedeni podatki za celotno Izpostavo Celje, saj zbranih podatkov,
omejenih le na Zgornjo Savinjsko dolino, ni.

V študiji primera pa smo s pomočjo intervjujev analizirali in raziskali vlogo CZ in SV v
naravni nesreči ŽLED 2014 le na območju Zgornje Savinjske doline, kot je bilo
zastavljeno že v uvodu.

2.4.1 Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, povezani z žledom v Savinjski dolini leta 2014

Kot smo že omenili, smo s pomočjo Dnevnih informativnih biltenov Centra za
obveščanje Ministrstva za obrambo RS prikazali dogodke, povezane z naravno nesrečo
ŽLED 2014. Navajali smo dogodke, ki so se zgodili na območju Izpostave Celje, kamor
spada tudi območje Zgornje Savinjske doline.

Žled je začel nastajati v noči na 31. januar 2014. V več občinah so podrta drevesa padla
na cestišče in ovirala oziroma onemogočila pretok prometa. Še isto jutro so v občinah
celjske regije gasilci prostovoljnih gasilskih društev pričeli z odstranjevanjem dreves in
vej (»Pomembnejši dogodki dne 31. januarja 2014« [Dnevni informativni bilten CORS],
1. februar 2014).

V naslednjih dneh sta največ preglavic povzročila podrto drevje, ki je oviralo ali celo
onemogočilo promet, in izpad električne energije. Do 2. februarja 2014 je bilo v celjski
regiji zabeleženih ogromno dogodkov, povezanih z žledom in visokim snegom. Zaradi
stalno padajočega drevja so bile reševalne službe tudi v življenjski nevarnosti. Na več
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območjih je bila prekinjena dobava električne energije, težave so bile tudi v delovanju
mobilne telefonije. V občinah Ljubno, Luče, Solčava, Velenje in Šoštanj so bili
posamezni zaselki odrezani od sveta. Zaradi nevarnih razmer na terenu so se reševalne
službe omejile le na reševanje življenjsko ogrožajočih zadev. Prostovoljni gasilci in
ostali sodelujoči so s cest odstranjevali drevje, odstranjevali so življenjsko nevarne
ledene sveče, dostavljali vodo ipd. (»Pomembnejši dogodki dne 2. februarja 2014«
[Dnevni informativni bilten CORS], 3. februar 2014; »Pomembnejši dogodki dne 4.
februarja 2014« [Dnevni informativni bilten CORS], 5. februar 2014).

Po podatkih Elektra Celje je bila 5. februarja motena oskrba z električno energijo pri
539 odjemalcih na območju Savinjske doline. Zaradi otoplitve in posledično zaradi
taljenja ledu so se pojavljale vedno nove okvare (»Pomembnejši dogodki dne 5.
februarja 2014« [Dnevni informativni bilten CORS], 6. februar 2014).

Enote in službe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so tudi v celjski
regiji, tako kot drugod po Sloveniji, imele veliko dela. Aktivnosti so bile usmerjene
predvsem v čiščenje podrtega drevja, preskrbo občanov na območjih, ki so ostala brez
električne energije, ponekod je bilo treba dostaviti tudi hrano in drugo pomoč. V občini
Ljubno so gasilcem prostovoljnih gasilskih društev izdatno pomoč nudili tudi pripadniki
Slovenske vojske z oklepnimi vozili. Občini Solčava so pomoč v obliki generatorjev
električne energije zagotovili tudi gasilci iz Železne Kaple iz sosednje Avstrije
(»Pomembnejši dogodki dne 5. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten CORS], 6.
februar 2014).

V občini Nazarje so imeli problem z uničenim vodovodom. V občini Ljubno so pomoč
gasilcem nudili tudi pripadniki vojaške policije Slovenske vojske (»Pomembnejši
dogodki dne 6. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten CORS], 7. februar 2014).

7. februarja je Izpostava Celje sporočila, da na njihovem območju gospodinjstva in
naselja niso bila več odrezana od sveta, ceste so bile prevozne (ponekod še z obvozi).
Preskrba z električno energijo je bila motena še v 733 gospodinjstvih, vendar pa so leta elektriko imela zagotovljeno preko agregatov. Načeloma občine niso več

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

46

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

potrebovale pomoči SV. Potekale so običajne aktivnosti odpravljanja posledic
žledoloma (»Pomembnejši dogodki dne 7. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten
CORS], 8. februar 2014).

V naslednjih dneh je vreme povzročilo dodatne težave, saj so se zaradi dežja in taljenja
snega dvignili pretoki po celotnem porečju Savinje, zato čiščenje brežin vodotokov ni
bilo več varno. Sklenjeno je bilo, da bodo z delom nadaljevali takoj, ko bodo vodostaji
upadli (»Pomembnejši dogodki dne 8. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten
CORS], 9. februar 2014). Ponekod so bile sile za zaščito, reševanje in pomoč že v
pripravljenosti zaradi napovedanih poplav. Občine so izkazale potrebo po pomoči
Slovenske vojske z mehanizacijo, ko bodo razmere dopuščale nadaljnje vzdrževanje
vodotokov (»Pomembnejši dogodki dne 9. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten
CORS], 10. februar 2014).

V prihodnjih dneh so začeli čistiti struge vodotokov, odstranjevati drevje in čistiti plavje
iz vodotokov. V občini Nazarje so člani prostovoljnega gasilskega društva čistili
prepuste in odstranjevali naplavine izpod mostov. Pri čiščenju in sanaciji vodotokov
pomoč SV ni bila potrebna (»Pomembnejši dogodki dne 11. februarja 2014« [Dnevni
informativni bilten CORS], 12. februar 2014; »Pomembnejši dogodki dne 12. februarja
2014« [Dnevni informativni bilten CORS], 13. februar 2014).

14. februar 2014 – medtem, ko so ponekod po Sloveniji še vedno potekale aktivnosti
odpravljanja posledic žledoloma, za celjsko regijo ni več zabeleženih dogodkov v zvezi s
tem (»Pomembnejši dogodki dne 14. februarja 2014« [Dnevni informativni bilten
CORS], 15. februar 2014).

2.4.2 Končno poročilo o posledicah poplav, visokega snega in žleda s strani
Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Celje

Dogajanje med 30. januarjem in 28. februarjem 2014 v Savinjski dolini povzemamo s
pomočjo končnega poročila o posledicah poplav, visokega snega in žleda, ki ga je
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napisal Silvester Šrimpf, poveljnik Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Celje.

1. februarja 2014 so se v zahodnoštajerski regiji začele priprave na odpravljanje
posledic žleda. Najprej je bilo poskrbljeno, da je bilo dostopnih čim več agregatov.
Poleg tega so bili zaradi vedno slabših vremenskih razmer na območju savinjske regije
in prvega pojava žleda v Šaleški in Zgornjesavinjski dolini na pravočasne priprave in
ukrepanje ob posledicah žleda opozorjeni skoraj vsi poveljniki CZ občin in župani.
Obvestilo je obsegalo tudi podatke glede poročanja o obsegu nesreče in glede pomoči,
ki jo lahko pričakujejo (Šrimpf, 2014).

Okvirni obseg in posledice žleda je bilo mogoče oceniti v noči na 3. februar 2014, ko so
prišle potrebne informacije s strani občin. Aktiviran je bil regijski štab Civilne zaščite v
operativni sestavi, služba za podporo štaba, kasneje pa tudi druge regijske enote
(Šrimpf, 2014).

V poročilu je navedeno, da je bil odziv gasilcev zelo dober, nekoliko slabši pa naj bi bil
odziv občin in poveljnikov civilnih zaščit občin. Ugotovljena je bila tudi neusklajenost
med župani, poveljniki CZ občin in med lokalnimi vodji intervencije glede poročanja o
obsegu nesreče (Šrimpf, 2014).

Tako kot na državnem nivoju, so tudi v regiji uporabili načrt ob poplavah ter
prilagojeno razmeram izvajali ukrepe in naloge (Šrimpf, 2014).

Ukrepanje ob nesreči

Ukrepi ob nesreči so se najprej izvajali v 27 občinah savinjske regije, nato pa v 14, ki so
bile bolj prizadete in so potrebovale pomoč regije v materialno-tehničnih sredstvih,
silah ali usklajevanju. Odstranjevanje posledic žleda so izvajali predvsem gasilci v vsaki
občini, gasilci iz drugih gasilskih zvez znotraj regije in gozdarji. Delavci Elektra in
Telekoma so ob pomoči gasilcev popravljali uničene vode električne mreže in
telefonije. Pri vseh naštetih dejavnostih je sodelovala tudi SV. Oskrbo večjih
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odjemalcev električne energije sta zagotavljali podjetji Elektro Celje in Elektro Maribor,
in sicer z agregati večjih kapacitet. Ti so bili pridobljeni s strani SV in mednarodne
pomoči. Gasilci Gasilske zveze Celje so bili napoteni v pomoč notranjski regiji (Šrimpf,
2014).

Na nivoju regije je bil aktiviran regijski štab CZ, ki ga je sestavljala regijska ekipa
logističnega centra, regijska ekipa za upravljanje s specialnimi delovnimi stroji in služba
za podporo štabu. V poročilu je navedeno, da je bila odzivnost vseh aktiviranih enot
dobra. Usklajevanje potreb po pomoči pripadnikov SV je potekalo preko regijskega
štaba in častnika za povezavo s SV, pripadniki pa so bili dnevno napoteni v občine, ki so
za to pomoč zaprosile. Regijska služba za podporo štabu je dnevno zbirala informacije
glede potreb občin po pomoči v MTS, agregatih, pripadnikih SV, gozdarjih in dodatnih
gasilcih, pripravljala pa je tudi zahtevke in zbirala podatke za poročila (Šrimpf, 2014).

V poročilu je zapisano, da je v nekaterih občinah organizacija dela potekala zelo dobro,
poveljniki CZ občine in služba za podporo so odigrali svojo vlogo, tudi občani so dobili
potrebne informacije in napotke.

Sodelovanje s častnikom za povezavo SV je bilo zelo dobro in korektno, pomoč
pripadnikov SV je imela pozitiven odziv tudi s strani občin (Šrimpf, 2014).

Logistična podpora občinam in drugim enotam se je izvajala preko izpostave oziroma
regijskega štaba. Podpora je bila nudena tudi tujcem iz mednarodne pomoči, ki so
pripeljali agregate. Ta podpora je obsegala tako nastanitev in prehrano kot tudi oskrbo
njihovih vozil z gorivom (Šrimpf, 2014).

Tabela 4 prikazuje pregled aktiviranih enot v regijah po dnevih.

Tabela 4: Pregled aktiviranih enot v regijah po dnevih

Dan

Št. gasilcev

Št. pripadnikov CZ

Št. pripadnikov SV

Drugi

1. 2. 2014

79

4

0

20

2. 2. 2014

220

8

0

160
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3. 2. 2014

382

8

0

362

4. 2. 2014

266

12

0

241

5. 2. 2014

448

32

158

582

6. 2. 2014

270

92

81

283

7. 2. 2014

198

34

16

190

8. 2. 2014

200

8

20

121

9. 2. 2014

54

8

0

145

10. 2. 2014

21

8

0

60

11. 2. 2014

0

0

0

0

Vir: Šrimpf, 2014

Večina občin je zaključila izvajanje interventnih ukrepov 8. februarja, ostale pa so s
temi ukrepi prenehale 11. februarja 2014. Intervencijski ukrepi so se nadaljevali le pri
odstranjevanju naplavin iz porečij Savinje, Dravinje in Sotle preko pristojnih za urejanje
vodotokov. Pomoč Slovenski vojski je bila izkazana le za en dan, druga pomoč preko
Izpostave Celje ni bila zahtevana.

V nadaljevanju poročila so navedene tudi nekatere ugotovitve in predlogi za ravnanje v
prihodnje, ki pa za namen našega magistrskega dela niso pomembni, zato jih ne
navajamo.

2.5 Raziskava
2.5.1 Predstavitev raziskave

Za primarno metodo raziskovanja smo izbrali strukturirane intervjuje. Sestavili smo dva
različna vprašalnika z odprtimi vprašanji. Prvotno smo načrtovali, da z enim
vprašalnikom pridobimo informacije od poveljnikov CZ občin Zgornje Savinjske doline,
z drugim pa informacije od nekaterih zaposlenih v SV, ki so sodelovali pri pomoči in
odpravi posledic žledoloma na tem območju. Najprej smo poveljnikom CZ omenjenih
občin po elektronski pošti poslali prošnjo za sodelovanje in vprašalnik, nato pa smo jih
tudi poklicali in osebno zaprosili za odgovore, vendar jih večina ni želela sodelovati.
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Zato smo prvotni načrt nekoliko spremenili in prošnjo za sodelovanje naslovili tudi na
druge osebe, za katere smo menili, da nam bodo lahko prav tako podale natančne
odgovore in verodostojne informacije v zvezi z žledom v njihovi občini. Tako smo prvi
tip intervjujev izvedli z naslednjimi osebami:


s poveljnikom CZ Občine Mozirje v času žledoloma (vir: osebna komunikacija, 23.
februar 2016; odgovori pod črko A);



z županom Občine Mozirje in s sedanjim poveljnikom CZ Občine Mozirje (vir:
osebna komunikacija, 22. februar 2016; odgovori pod črko B);



s poveljnikom CZ Občine Nazarje (vir: osebna komunikacija, 26. januar 2016;
odgovori pod črko C);



s poveljnikom štaba CZ Občine Rečica ob Savinji (vir: osebna komunikacija, 22.
januar 2016; odgovori pod črko D);



z direktorjem občinske uprave Občine Ljubno in namestnikom poveljnika CZ (vir:
osebna komunikacija, 19. maj 2016; odgovori pod črko E);



z direktorjem občinske uprave Občine Luče (vir: osebna komunikacija, 1. marec
2016; odgovori pod črko F).

Z drugim vprašalnikom smo se obrnili na Slovensko vojsko, kamor smo poslali tudi
uradno prošnjo za sodelovanje pri intervjujih. Posredovali so nam izpolnjene
vprašalnike s strani naslednjih oseb:


enotovnega podčastnika – vodnega podčastnika (vir: osebna komunikacija, 7. april
2016; odgovori pod črko G);



poveljnika oddelka (vir: osebna komunikacija, 7. april 2016; odgovori pod črko H);



vojaka (vir: osebna komunikacija, 7. april 2016; odgovori pod črko I);



vojaka (vir: osebna komunikacija, 7. april 2016; odgovori pod črko J).

Vsi sodelujoči pri teh intervjujih so sodelovali pri pomoči in odpravi posledic žleda v
občini Ljubno ob Savinji.

V nadaljevanju navajamo vprašanja, ki smo jih zastavili intervjuvancem, in njihove
odgovore.
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1. Kakšne težave je žled povzročil v vaši občini?

A: Lomljenje in podiranje dreves. Kot posledica žledoloma so bile ceste do nekaterih
naselij neprevozne, bilo pa je tudi nekaj prekinjenih elektrovodov. Prišlo pa je tudi do
zamašitve vodnega zadrževalnika Krahlnovo, ki ga je povzročilo v potok Trnava podrto
drevje in vejevje in obstajala je velika nevarnost poplavljanja naselja Mozirje.

B: Neprevozne ceste, prekinjena električna energija in telekomunikacije, domačije
odrezane od sveta, plazovi.

C: Višje ležeči kraji okoli Nazarij so bili brez elektrike (dostavljali agregate), nekatere
ceste zaprte zaradi podrtega drevja ...

D: Otežena in deloma onemogočena je bila prevoznost cest, podrla so se drevesa – na
stanovanjske, gospodarske in infrastrukturne objekte, zaradi naplavin se je zmanjšala
prepustnost mostov, zaradi poškodb daljnovodov je nastal izpad električne energije, na
kmetijskih gospodarstvih je bila motena in otežena proizvodnja, telekomunikacijsko
omrežje in sistem ZARE nista delovala.

E: Žledolom februarja 2014 je na območju Občine Ljubno povzročil velike težave.
Največja težava je bila v izpadu električne energije. Večji del občine je bil brez elektrike
tri dni, kmetije v odročnih krajih pa tudi do 14 dni. Velika težava so bile neprevozne
ceste zaradi padlega drevja.

F: V naši občini so bile ceste zasute s snegom in vejevjem, oziroma kar je prineslo po
gozdu na ceste, tri dni smo bili brez elektrike (dva dni celotna občina, tretji dan pa še
približno polovica občine). Glavno trafo postajo so usposobili, druga pa še ni
funkcionirala. Posamezni deli oziroma posamezna naselja v občini so bila brez elektrike
tudi več dni. Mislim, da so zadnji dobili elektriko po enem tednu oziroma po približno
šestih dneh. Večina zadev se je uredila po dveh, treh dneh. Tretji dan po žledu so bile
zadeve bolj kot ne urejene. Zadeva (žled) se je začela v nedeljo, 2. februarja 2014. V
petek je padal sneg in dež, v soboto so bile razmere normalne, s sobote na nedeljo pa

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

52

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

tudi v nedeljo dopoldan je snežilo, potem pa je začelo lomiti veje, podirati električne
stebre in tako naprej. Potem pa je bila v nedeljo in v ponedeljek cela občina brez
elektrike. V ponedeljek popoldan so zadevo usposobili, v torek popoldan pa je dobila
elektriko še druga polovica občine. Popolnoma odrezana od sveta je bila v Podveži
domačija Planinšek, tam ni bilo dostopa praktično tri dni. Že v petek je sneg zasul
cesto. Bager je dva dni skupaj odmetaval cesto, da smo sploh lahko prišli do njih. Poleg
tega pa tako ali tako niso imeli elektrike. Dejansko pa so ti kmetje pri nas kar dobro
organizirani, že od prej imajo agregate, tako da to ni bil tak problem. Problem je bil, da
niso imeli dostopa do vasi. Je bilo pa še kar nekaj ostalih cest zasutih, v četrtek smo
potem v bistvu zadnje ceste usposobili, da so bile prevozne. Prej omenjena cesta je bila
zaprta zaradi snežnih plazov, zaporo ostalih cest pa je povzročil žled zaradi lomljenja
dreves. Mobilizirali smo ekipe gozdnih delavcev, da so očistile ceste, da se je dalo priti
do kmetij.

2. Kdo od sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih je sodeloval pri pomoči in
odstranjevanju posledic žleda?

A: Gasilci Prostovoljnega Gasilskega Društva Mozirje, pogodbeni izvajalci občine
Mozirje za pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah, gozdni strokovnjak – sekač
(svetovanje posameznega ukrepanja).

B: PGD Mozirje in domačini, elektro podjetje, na področju cest se je angažirala tudi
komunala, največji delež pa je padel na gasilce in kmete.

C: V prvi vrsti so se aktivirala vsa gasilska društva (v naši občini imamo tri), aktiviran je
bil štab za tehnično pomoč, poveljnik, namestnik poveljnika, občinski poveljnik. Ves čas
so bili na terenu delavci elektra, pomagali so jim tudi gasilci.

D: Enote PGD Rečica, Pobrežje in Grušovlje, občani, pogodbeni izvajalci sil CZ (z
gradbeno mehanizacijo), JP Komunala d. o. o. Mozirje, javne službe (telefonija,
elektrika).
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E: V prvi vrsti so v intervenciji sodelovali prostovoljni gasilci iz PGD Okonina, Radmirje
in Ljubno ob Savinji. Veliko delo so opravili izvajalci zimskega vzdrževanja lokalnih cest
(večinoma naši kmetje), ki so več dni, v izjemno nevarnih okoliščinah, čistili ceste in s
tem zagotavljali osnovno prevoznost. Na pomoč so priskočili tudi pripadniki Slovenske
vojske, ki so pomagali pri čiščenju cest in tras ob elektrovodih.

F: Za sam žled nismo aktivirali štaba Civilne zaščite, ampak so bili aktivirani gasilci. Le-ti
so največ pomagali, mi pa smo s strani občine najeli gozdne delavce (tu v Lučah je kar
nekaj takšnih, ki imajo svoje s. p.-je oziroma podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo gozdov),
ki so potem čistili ne samo cest, ampak tudi preseke za elektriko. Problem je bil, da so
se drevesa podirala tudi na električne kable, ki jih je nato potrgalo. Tako, da so se
istočasno, kot so se čistile ceste, čistile tudi trase elektro vodov, da so lahko potem
električarji nazaj usposobili sistem distribucije elektrike.

3. Kako so potekale priprave na odziv na nesrečo?

A: Aktiviran je bil štab CZ Občine Mozirje in služba za podporo štabu in poveljniku CZ,
štab je deloval v operativnem sestavu, bil v stalnem kontaktu Izpostavo Uprave za
Zaščito in Reševanje Celje, ter regijskim centrom za obveščanje in alarmiranje,
vzpostavljal je kontakte z občani v ogroženih naseljih in pridobival, obravnaval in
posredoval potrebne podatke in poročila od gasilcev. Preko regijskega centra za
obveščanje in alarmiranje je potekala komunikacija s pristojnimi osebami na Elektro
Celje. Ob morebitni potrebi po elektro agregatih je bil kontakt za pomoč z vodjo
Izpostave za Zaščito in Reševanje Celje ter poveljnikom Gasilske Zveze Zgornje
Savinjske Doline. Posebnih potreb ni bilo, nekaj domačijam so nudili pomoč z elektro
agregatom gasilci, nekateri občani pa so se z njimi opremili sami. Kar nekaj gasilcev je
sodelovalo tudi s svojo lastno mehanizacijo: traktorjem, traktorjem z vitlom,
gradbenim strojem, motornimi žagami in drugim manjšim gozdarskim orodjem.
Aktivirana je bila tudi služba za urejanje vodotokov NIVO Celje. Aktivno sta delovala
tudi OO RK Mozirje in KARITAS Župnije Mozirje in Šmihel. Vseskozi se je aktivno
spremljala vremenska napoved in dogajanje na terenu v bližnji in daljši okolici in po
Sloveniji.
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B: Začelo se je iznenada, zato se nismo mogli posebej pripraviti. V bistvu je žled trajal
šest dni. Ko je prvi dan začelo pokati in so se začele prve nevšečnosti, smo začeli resno
spremljati vremenske napovedi, saj je kazalo na to, da bo prišlo do naravne nesreče
večjih razsežnosti. Gasilci so bili že od prvega padlega drevesa alarmirani, aktiviral se je
štab CZ, nato pa so se zadeve koordinirano vodile do preklica intervencije.

C: V soboto zvečer je bil začetek tega žledoloma, takrat se je drevo podrlo na
daljnovod, kar se je sproti saniralo, vendar pa je bilo drugače vse mirno. V nedeljo
zjutraj se je začelo intenzivnejše dogajanje, takrat so bile nekatere ceste zaradi
podrtega drevja že zaprte, zato je bilo treba aktivirati gasilce. Drevo se je podrlo tudi
na hišo, podrtih je bilo tudi že več daljnovodov, takrat smo videli, da gre za bolj
obsežno nesrečo in ne le za nedolžno nesrečo, ki bi trajala par ur. Pred nesrečo se na to
nismo posebej pripravljali, saj niti ni bila napovedana v takem obsegu, vse se je
dogajalo zelo hitro.

D: Vsakodnevno se je zjutraj sestal štab CZ, ki je preveril informacije s terena, pregledal
realizacijo nalog iz prejšnjega dne in odredil nove dnevne naloge sodelujočih pri
odpravi posledic žleda. V okviru takšne organiziranosti se je dnevno, glede na potrebe,
zaprosilo za pomoč pogodbene izvajalce sil CZ in delavce JP Komunala d. o. o. Mozirje.
Poročila so se dnevno pošiljala na območno URSZR Celje. Iz štaba je bila oddana
prošnja za agregate (ki jih nismo dobili pravočasno).

E: Največji problem je bil v zagotavljanju elektro agregatov, saj so vse zaloge v
trgovinah pošle. Na pomoč je priskočilo PGD Kozje, ki nam je posodilo 5 elektro
agregatov. Potrebno je bilo oskrbovati interventne ekipe. Drugih priprav ni bilo
potrebnih, saj so se razmere po dveh dneh začele izboljševati.

F: Posebnih priprav na nesrečo v bistvu ni moglo biti. Mi imamo načrte zaščite in
reševanja, ampak načrta zaščite in reševanja za žled ni, niti ga ni imela država. Po mojih
informacijah naj bi se ta načrt na državni ravni zdaj pripravljal, lokalnim skupnostim pa
ga ne bo potrebno narediti, ker gre za zelo specifično zadevo. Zadnji tak žled (v takšni
obliki in obsegu) kot je bil 2014, je bil nazadnje več kot sto let nazaj, pa še takrat se ni
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pojavil po celi Sloveniji, ampak samo po Notranjskem. Torej, priprav na žled ni bilo, ker
takšne nesreče ni nihče pričakoval. Na takšne stvari se praktično ne moreš pripraviti,
niti jih ni nihče napovedoval. Na primer določene naravne pojave, kot je recimo visoka
voda, danes vremenarji dokaj natančno napovejo. Žleda pa ne moreš napovedati.

4. Ali ste za pomoč zaprosili Slovensko vojsko?

A: Ne.

B: Ne.

C: V bistvu je prišla ponudba za pomoč s strani vojske same, kontaktirali so takratno
županjo in ji ponudili sodelovanje. Skupaj smo se odločili, da zaprosimo za pomoč 20
vojakov. Potem je prišel cel avtobus, tako da smo za pomoč dobili 40 vojakov.

D: Ne, za odstranjevanje drevja ni ustrezno usposobljena; zadostovale so lastne sile.

E: Da.

F: Slovenske vojske ob žledu pri nas nismo potrebovali. Pomagala pa nam je pri
poplavah, pri nas so bili tri dni.

5. Koliko pripadnikov Slovenske vojske in Civilne zaščite je pomagalo pri pomoči in
odstranjevanju posledic nesreče, koliko delovnih ur? (če je podatek naveden v
poročilu, na to vprašanje ni potrebno odgovoriti)

A: Poročilo s strani štaba CZ ni bilo posredovano, posredovalo ga je Prostovoljno
Gasilsko Društvo Mozirje, ki je izvajalo intervencijo.

B: Podatek v poročilu.

C: Podatke smo poslali v Celje na izpostavo.
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D: Podatek je v poročilu (SPIN); tudi priloga (rekapitulacija)

E: Sodelovalo je 35 pripadnikov, skupaj cca 1.000 ur.

F: /

6. Na kakšen način so sodelujoči pomagali?

A: Odstranjevanje podrtega drevja in vejevja s cestišč in tam, kjer so veje ter drevje
predstavljale ogroženost za ljudi in nepremičnine, kontaktiranje z občani o stanju o
morebitni potrebni pomoči.

B: Kmečko prebivalstvo se je izjemno angažiralo, ima tudi bolj občutek za te stvari, kot
sami krajani nekega večjega mesta. Z motornimi žagami so odstranjevali veje in drevje
in tako skrbeli za prevoznost cest.

C: Pri županji smo imeli vsak dan sestanek s poveljniki vseh treh gasilskih društev in z
občinskim namestnikom, vsakodnevno se je preverjala in urejala prevoznost cest,
sproti se je preverjalo, kaj je še za urediti, gasilci so pomagali tudi elektru (npr. pri vleki
kablov), dostavljali in prestavljali agregate ... Vojsko smo dodelili dvema gasilskima
društvoma, imela je tri pripadnike, ki so bili usposobljeni za delo z motorno žago, bili so
primerno oblečeni in opremljeni. Žal pa se je enemu izmed njih pripetila nesreča, saj ga
je med delom udarila veja. Odpeljali so ga v bolnico, nadrejeni pa je ocenil, da so
razmere prenevarne in ukazal umik. Nato smo jim v Nazarjih dodelili drugo delo –
odstranjevanje padlih vej z javnih površin s pomočjo traktorja in prikolice. Naslednji
dan smo se dogovorili za pomoč manjše skupine vojakov, prišlo je okoli 20 pripadnikov.
Vendar pa je takrat začel žledolom popuščati in je sneg ter led padal z vej, kar je zopet
predstavljalo veliko nevarnost za vse skupaj. Zato so se gasilci in vojaki umaknili in niso
mogli nadaljevati z delom. Brez večje nevarnosti smo lahko nadaljevali šele čez kakšen
teden, vendar pa takrat nismo več potrebovali pomoči vojske in so delo lahko opravili
gasilci.
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D: Odstranjevali so drevje, pomagali so pri postavitvi agregata v Poljanah, sekali in
odstranjevali so drevesa nad ogroženimi stanovanjskimi objekti, čistili so ceste in
električne vode, izvajali so čiščenje naplavin – Savinja, pomagali so na kmetijah pri
krmljenju na perutninskih in molži na mlečnih kmetijah.

E: Odstranjevanje vej in podrtega drevja, dostava agregatov, obveščanje občanov,
pomoč pri oskrbi, ...

F: V največji meri je šlo za odstranjevanje vej in podrtega drevja, tudi dostava
agregatov v sodelovanju z gasilci, obveščanje občanov, kolikor je bilo možno, čiščenje
cest z gradbeno mehanizacijo, ročno žaganje vej in dreves.

7. Kje je bilo pri delu največ težav?

A: Zelo slabe vremenske razmere, pomanjkanje potrebne tehnične opreme,
preobremenjenost ljudi, ki so kljub temu delo opravili zelo zelo dobro in odgovorno.

B: Pomanjkanje agregatov (skok cen agregatov v trgovinah), veliko poškodovane
opreme, slabe vremenske razmere (poledica), absolutno tudi preobremenjenost ljudi
(gasilci so za kratek čas počivali kar v gasilskem domu).

C: V prvih dneh bi nam prav prišel kakšen agregat več, drugače pa je največ težav
povzročilo vreme oz. razmere na terenu, kar je omenjeno pri prejšnjem odgovoru.

D: Pomanjkanje agregatov, slabe vremenske razmere, preobremenjenost ljudi,
nerazumevanje delodajalcev.

E: Pomanjkanje agregatov, izjemno nevarno delo, pomanjkanje usposobljenosti in
izkušenj sodelujočih v takšnih razmerah …

F: Največ težav je predstavljal teren. Trase za elektriko ponekod potekajo po zelo
nedostopnem terenu, niso v bližini cest, orodje (na primer motorko) moraš nositi 20
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minut do pol ure, da prideš do trase in jo lahko očistiš. Veliko težavo je predstavljalo
tudi pomanjkanje opreme in agregatov. Prvi dan bi potreboval agregate za polovico
gospodinjstev. Gasilci so imeli na razpolago dva agregata, Civilna zaščita enega
mobilnega in enega traktorskega, tako da vse skupaj ni bilo nič. Civilna zaščita oz. Urad
za zaščito in reševanje Celje nam jih je obljubil deset, mislim, da so nam jih obljubili
tudi z Ministrstva za obrambo, ampak potem iz tega ni bilo nič ... Je pa res, da ima
veliko kmetij zaradi pogostega izpada elektrike svoje agregate za lastne potrebe, tako
da so si v tej situaciji izposojali agregate med sabo. Glede preobremenjenosti pa
mislim, da so bili gasilci kar preobremenjeni, saj so bili na terenu praktično 24 ur. To
vedno predstavlja nekakšen problem, saj so nekateri prostovoljci res predani svojemu
delu in delajo skoraj, dokler ne pregorijo.

8. Kdo vas je obveščal o dogajanju na terenu in kako ste se na terenu obveščali med
seboj?

A: Regijski center za obveščanje in alarmiranje Celje, gasilci, občani. Preko mobilnih
telefonov in UKW-radijskih postaj.

B: Pozitivna stran pri komunikaciji je bila ta, da je občina Mozirje majhna občina, ima
relativno dobro razvita društva (gasilska) v vseh večjih zaselkih ... to služi pri naravnih
nesrečah tudi za medsebojno komunikacijo. Poleg tega, da je CZ seveda ves čas na
terenu. Informacije o na primer padlem drevesu pridejo s terena. Ljudje v takšnih
primerih velikokrat pokličejo na občino ali pa direktno gasilsko društvo.

C: Imeli smo postaje, sam sem bil v kontaktu z občinskim gasilskim poveljnikom in
poveljniki posameznih gasilskih društev, bilo je tudi veliko osebnega stika, predvsem v
času malice, zato sem bil ves čas seznanjen z dogajanjem. V kontaktu sem bil tudi z
županjo (jutranji sestanki).

D: Občani, pripadniki štaba CZ, delavci JP Komunala (pregledniki cest).
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E: S terena so poročale gasilske enote preko UKV-postaj. Signal mobilne telefonije je bil
nekaj časa prekinjen ...

F: Obveščanje je potekalo preko postaj, ker druga na začetku ni funkcioniralo, kasneje
tudi preko mobitelov. Večino informacij s terena smo dobili preko gasilcev, nekaj pa
tudi od elektro delavcev, ki so nam javljali, kje bodo priklopili elektriko, da smo lahko
potem ljudi, ki so klicali na občino, obvestili približno kdaj in kje bo elektrika.

9. Kako je potekala komunikacija med štabi CZ?

A: Preko mobilnih telefonov in UKW-radijskih postaj.

B: Težko odgovorim na to vprašanje. (S tem vprašanjem smo se obrnili na g. Zlatinška,
poveljnika CZ Občine Mozirje v času žledoloma).

C: Takrat ni bilo neke komunikacije, saj ni bilo potrebe.

D: Sestanki štaba CZ, osebno (kurirsko) obveščanje.

E: Ta komunikacija je bila zanemarljiva, saj ni bilo potrebe.

F: Štab CZ ni bil aktiviran.

10. Kako ste obveščali občane o dogajanju v vaši občini?

A: Preko telefonov, gasilcev in lokalnih medijev.

B: Zaradi majhnosti občine gre večina informacij preko centrov, na primer preko
podružničnih šol ali gostiln, ki so v takih primerih pomembna točka obveščanja. Nekaj
informacij je bilo mogoče dobiti tudi na spletni strani občine, kjer so bila objavljena
poročila in obvestila o zaporah cest.
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C: Ker so bile težave z električno energijo in s telekomunikacijskim omrežjem, so občani
večino informacij dobili s strani gasilcev, ki so pomagali na njihovem območju, ko so se
vzpostavile telefonske linije, pa so lahko dobili informacije tudi na občini.

D: Osebno, pripadniki PGD preko megafona, po vzpostavitvi komunikacijskih poti pa
preko le-teh (telefon, internet).

E: Občani so se osebno obračali na štab CZ. Na terenu so bile informacije posredovane
preko interventnih enot.

F: Na začetku večinoma samo ustno, preko naših terenskih delavcev, kasneje, ko so bile
usposobljene telefonske linije, pa smo jih obveščali tudi preko telefonov.

11. Kakšno pomoč so ljudje najbolj potrebovali na začetku, med samim žledom in po
njem?

A: Čim prejšnjo prevoznost cest in tam, kjer je bila potreba, čimprejšnjo zagotovitev
električne energije.

B: Najprej je bilo potrebno vzpostaviti infrastrukturo, se pravi prevoznost cest, dobavo
električne energije, vode, se pravi te osnovne dobrine. Po žledu pa se je začela sanacija
in ocenjevanje škode. Takrat se je tudi pokazala razsežnost te nesreče. Nekateri
posamezniki so imeli uničenih tudi po 70 % gozdnih površin.

C: Ljudje, ki so bili dlje časa brez elektrike, so potrebovali agregate, potrebno je bilo
tudi urediti prevoznost cest. Kasneje niso več potrebovali pomoči, saj so sami poskrbeli
za svojo lastnino (npr. gozdove).

D: Najbolj so potrebovali agregate, pomoč pri opravljanju nujnih del pri živalih
(krmljenje na perutninskih farmah, molža (zaradi izpada elektrike). Po žledolomu so
rabili pomoč za odstranitev posledic nesreče (čiščenje objektov in infrastrukture).
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E: Največji problem je bil prekinitev dobave električne energije, ki je povzročila
probleme z ogrevanjem, delovanjem zamrzovalnih skrinj, težave so imeli na kmetijah s
strojno molžo krav … Ko so se očistile ceste in uredila dobava elektrike, občani niso
imeli dodatnih potreb.

F: Največjo težavo je seveda predstavljala dobava elektrike. Na začetku so večinoma
potrebovali agregate. Ker je do te naravne nesreče prišlo v zimskem času, ko imajo
ljudje doma polne zamrzovalne skrinje, lahko pomanjkanje elektrike in s tem tajanje
živil predstavlja velik problem, saj so ljudje v tem primeru primorani hrano zavreči. Te
skrinje obdržijo hrano v zamrznjenem stanju okoli 24 ur, daljše obdobje pomanjkanja
elektrike pa povzroči problem. Drugih večjih težav pa ni bilo. Res je, da so bile nekatere
ceste zaprte, vendar so ljudje na cilj lahko prišli po kakšni drugi cesti, razen pri prej
omenjeni kmetiji, ki je bila res odrezana od sveta. Električne in telekomunikacijske
napake so se odpravljale sproti, nekateri ljudje pa so potem po kakšnem tednu ali 14
dneh sporočili, da jim še vedno ne delata stacionarni telefon in internet, tako da smo
te stvari naknadno sugerirali telekomu, da so prišli odpravit napake.

12. Kako so se ljudje odzvali na nesrečo in pomoč?

A: Odziv je bil različen, vsekakor pa zaskrbljen, pomoč so sprejemali, so pa se tudi
vključevali v aktivnosti odstranjevanja posledic, ki jih je povzročil žled.

B: V Mozirju ljudje zelo sodelujejo pri odpravi posledic kakršnih koli naravnih nesreč.
Seveda je ob nesrečah prisotna neka žalost, ampak ljudje znajo zavihati rokave.
Prisoten je duh medsebojnega sodelovanja.

C: Moram reči, da ljudje sploh niso bili panični ali preveč zaskrbljeni, tisti, ki so
potrebovali agregate, so bili zelo strpni. Imeli smo le nekaj problemov na enem
območju, kjer so bile ogrožene hiše. Ker sta soseda med seboj sprta, eden od njiju ni
dovolil sečnje drevja ... S prihodom policije sta ugotovila, da gre za resno stvar, zato je
potem ta moški sečnjo dovolil in je bil problem rešen.
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D: Bili so mirni, uvidevni, hvaležni za pomoč.

E: Ni bilo pretirane panike, čeprav nas je prizadel zelo redek pojav, katerega tudi
starejši ljudje ne pomnijo. Nekaj stanovanjskih objektov je ogrožalo obremenjeno
drevje in tam je bila panika ljudi primerno večja. Pomoč so ljudje z veseljem sprejemali,
jo ponekod tudi pretirano zahtevali.

F: Ljudje pri nas radi pomagajo, saj bi brez medsosedske pomoči v teh bregih skoraj
težko preživeli. Večina ljudi ponujeno pomoč sprejme, najde se tudi kakšen, ki jo
odkloni, vendar pri žledu ni bilo problema ... Vsi, ki so potrebovali elektriko, so rade
volje vzeli agregat, ki so ga dobili za dve uri. Med prebivalci neke panike ni bilo, saj je
do žleda prišlo zelo spontano (najprej odjuga, potem sneg in dež, zmrzal), na srečo je
prišlo do žledoloma v nedeljo, ko ljudje niso v službah.

13. Kako ocenjujete pomoč Slovenske vojske (če je do nje prišlo)? Je prišla pravočasno, v
dovolj veliki meri, dovolj dobro pripravljena, opremljena …?

A: Ni bila klicana na pomoč.

B: /

C: Prišli so pravočasno. Vojska je bila opremljena, ne pa tudi usposobljena. Če nekdo
naredi tečaj za delo z motorno žago, še ne pomeni, da je pri tem delu tudi zelo dober.
V tej situaciji so res morali biti zelo izkušeni gozdarji, da so bili kos temu delu.

D: /

E: Slovenska vojska je prišla, ko je bil glavnina nevarnosti mimo (tretji dan), vendar nam
je njihova pomoč zelo prav prišla pri odstranjevanju podrtega drevja in vej s cest in tras
elektrovodov. Problem je bil, ker niso usposobljeni za delo z motornimi žagami in so
lahko opravljali samo pomožna dela. Najnevarnejša dela z motornimi žagami smo
morali zagotoviti z usposobljenimi domačini.
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F: /

14. Kako ocenjujete sodelovanje med pripadniki Slovenske vojske, Civilne zaščite in
župani? Prosim, opredelite.

A: Slovenska vojska ni sodelovala. Sodelovanje CZ in župana je bilo zelo dobro, vseskozi
je aktivno deloval v štabu CZ in službi za podporo štabu CZ občine.

B: V Mozirju potekajo te zadeve na spodobni ravni. Občina po svojih močeh
maksimalno pomaga pri financiranju ... Pomembno je, da so župani z gasilskimi društvi
v dobrih odnosih.

C: Mislim, da je bilo sodelovanje v redu. Z naše strani ni bilo nobenih problemov.
Županja je nato naslednji dan tudi obiskala poškodovanega vojaka v bolnici.

D: Sodelovanje med županom in CZ je bilo dobro.

E: Slovenska vojska pride na teren s točno določeno komando, ki jo dobijo s poveljstva.
Pripadniki civilne zaščite so vojsko samo usmerjali na terenu. To sodelovanje je bilo v
redu.

F: Konkretno pri žledu ni bil vzpostavljen štab Civilne zaščite, ko pa je bila pri nas SV
zaradi poplav, smo v redu sodelovali. SV ima vzpostavljeno dokaj dobro strukturo, ve
se, kdo je poveljnik, s kom komuniciraš, kako oni potem naprej urigirajo in zadeve
potekajo v redu. Kar se tiče sodelovanja župana in Civilne zaščite ... Sodelovanje poteka
v redu, saj je župan tisti, ki imenuje poveljnika in člane štaba CZ in logično je, da bo
imenoval ljudi, s katerimi lahko dobro sodeluje. Pri poplavah smo zaprosili za pomoč
Slovenske vojske Urad za zaščito in reševanje Celje. Z urada so kontaktirali vojsko,
vojska pa je potem kontaktirala direktno nas glede števila vojakov, ki jih potrebujemo,
kdaj bodo prišli, mi pa smo tudi pripravili lokacije, na katerih so potem pripadniki SV
pomagali s čiščenjem.
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15. Ste bili deležni kakšne mednarodne pomoči (npr. agregati, delovna sila, orodje ...)?
Iz katere države je pomoč prišla?

A: Ne.

B: Mislim, da je bilo proti koncu nesreče nekaj ponudb iz Avstrije za agregate, ampak
jih potem nismo več potrebovali.

C: Ne.

D: /

E: Ne

F: Da, dobili smo agregate iz Avstrije.

16. Pod to točko bi vas prosila za pripis kakršnih koli posebnosti, ugotovitev, pripomb,
pohval v zvezi s sodelovanjem pri pomoči ob žledolomu.

A: Pohvale in zahvale smo bili deležni od posameznih občanov. Kljub težkim razmeram
so bili občani zelo strpni, razumevajoči in so tudi sami nudili pomoč. Upravičeno pa so z
veliko hvaležnostjo izrekali zahvalo gasilcem. Po tem žledolomu so bili v oddaljenih
naseljih naše občine s strani župana imenovani poverjeniki CZ. Nujno pa je potrebno v
prihodnosti nabaviti vsaj dva prenosna elektro agregata ustrezne moči in primerne
motorne žage za posredovanje v podobnih primerih.

B: Menim, da je država (oziroma Urad za zaščito in reševanje) dobro organizirana.
URSZR, Izpostava Celje celo zelo dobro. V okviru mogočega se naredi največ, kar se da.
Komunikacija poteka odlično, navodila so dobra ... Bi pa omenil, da je Slovenska vojska
sodelovala pri poplavah leta 2012 in moram reči, da je vladal izreden red in disciplina,
prišli so s stroji, s katerimi so rešili cesto, po mojem mnenju pa bi ti stroji morali biti na
razpolago tudi v drugih situacijah, saj je škoda, da samo čakajo na takšne nesreče.
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C: Mislim, da se je ta akcija super izpeljala. Komunikacija med gasilci oziroma med
vsemi tremi gasilskimi društvi v občini je dobro potekala.

D: Pripadniki PGD-jev so izkazali maksimalno pripravljenost, odzivnost in
usposobljenost za ravnanje v primeru takšne nesreče.

E: /

F: Rekel bi, da nam je bil ta žled kar dobra šola za naprej. Od takrat smo nabavili večji
agregat (220kW), predvsem zaradi tega, ker če pride do izpada elektrike, je ta agregat
možno priklopiti direktno na trafo postajo. V tem primeru bi imeli elektriko v spodnjem
delu Luč, v sklopu tega pa tudi zdravstveni dom, zobozdravstvena ordinacija, telekom
in občina pa tudi trgovine. Če bi imeli ta agregat že takrat, v času žleda, bi lahko
problem rešili v eni uri in bi bilo precej manj problemov. Ta investicija (izpeljali smo jo
lansko leto), je bila v višini nekaj več kot 20.000 eur – gre za majhno investicijo v
primerjavi s pozitivnimi stranmi, ki jih prinese. Mogoče tega agregata naslednjih sto let
ne bomo potrebovali. Ampak nikoli se ne ve, lahko ga uporabljamo tudi za druge
primere, na primer ob poplavah, potresu, ob plazu, ki bi uničil glavni elektrovod ...

V nadaljevanju navajamo vprašanja in odgovore, ki se nanašajo na pomoč Slovenske
vojske pri naravni nesreči ŽLED 2014.

1. V kateri občini ste sodelovali pri pomoči?

G: Ljubno ob Savinji.

H: Ljubno ob Savinji.

I: Ljubno ob Savinji.

J: Ljubno ob Savinji.
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2. Kakšne težave je žled povzročil v tej občini?

G: Povzročil je lom dreves na cestne infrastrukture, poškodoval električne vode.

H: Lomljenje drevja, neprevoznost cest.

I: Predvsem je povzročil škodo v gozdovih (polomljena drevesa).

J: Podrta drevesa.

3. Koliko časa (dni) ste pomagali in koliko pripadnikov SV je bilo udeleženih pri pomoči?

G: Pomagali smo 1 teden, vsak dan je naša četa vojaške policije zagotavljala cca. 30
ljudi.

H: 4 dni, 30 pripadnikov

I: 7 dni

J: 4 dni

4. Kako ste se pripravili na pomoč?

G: Preko nadrejenih poveljstev (brigada, generalštab), ki so sodelovala in koordinirala
naloge vsakodnevno s civilno zaščito ter UZIRRS (Uprava za zaščito in reševanje RS),
preko občin po RS .... Nato smo glede na vsakodnevne naloge tudi pripravljali logistično
zagotovitev, MTS (materialno tehnična sredstva), kot je bilo gorivo, bencinski električni
agregati, orodje – motorne žage, rokavice, kovinske vrvi, vitli, lopate, krampi, suhi
dnevni obroki za pripadnike SV, voda ...

H: Manjkajočo opremo smo prinesli od doma!
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I: Nič, kar smo imeli v našem skladišču.

J: Sklic enote.

5. Na kakšen način je vaša ekipa pomagala na terenu?

G: Naši pripadniki so v večji meri pomagali pri odstranjevanju dreves, vej s cestnih
infrastruktur, v tej priložnosti so nas domačini porabili tudi za pripravo same kurjave
globlje v gozdu, kar ravno ni bilo v našem opisu del in nalog, vendar smo vseeno v večji
meri pomagali pri tem, nato smo pomagali pri prevozu prehrane in živil iz trgovin do
oddaljenih kmetij, domov, katerih lastniki, družine so bile »odrezane« od sveta.

H: Žaganje in odstranjevanje vej, drevja.

I: Odstranjevanje vej, drevja.

J: Odstranjevanje podrtih dreves in vej.

6. Kaj je pri delu predstavljalo največ težav?

G: Preslaba koordinacija občin – civilne zaščite – UZIRRS – MORS (SV, GŠSV) –
podenote (kot smo bili mi), slaba telekomunikacijska pokritost (odrezani smo bili od
komunikacije, saj ni bilo ne signala gsm kot tudi ne sredstev zvez, ki jih uporablja SV).
Potrebno bi bilo postaviti t. i. retlansacijo, kar pomeni postavitev več repetitorjev na
kriznih območjih kjer smo delovali, da bi lahko komunicirali preko sredstev zvez SV.

H: Pomanjkanje ustrezne opreme.

I: Premalo ljudi.

J: Teren.
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7. Kako je potekala izmenjava informacij na terenu?

G: V največji meri samo pri odpravi na delo zjutraj, saj tekom dneva komunikacija ni
bila mogoča, ker ni bilo signalov ... Občasno, ob večjih dilemah, smo morali z vozili
voziti 20 ali več km stran, da smo skoordinirali zadeve z poveljujočim štabom.

H: Po mobilnih telefonih, s koordinatorjem občine.

I: Solidno.

J: Dobro.

8. Kako so se ljudje odzvali na vašo pomoč?

G: Odvisno od vasi do vasi, nekateri so bili zelo hvaležni in so tudi ponudili kakšno
malico, so nas povabili v hiše, drugod so bili do nas »mačehovski« in so samo zahtevali,
da jim pomagamo pripravljati drva na zelo težko dostopnih gozdnih odsekih, da ni bilo
to treba potem početi njim.

H: Hvaležno, so sodelovali pri delu.

I: Zelo hvaležni.

J: Hvaležno.

9. Ali je prošnja za pomoč Slovenke vojske prišla s strani pristojne službe v občini? Če
da, menite, da je bilo za pomoč zaprošeno pravočasno?

G: Prošnja je prišla s strani občine, seveda, samo dosti prepozno je ta zahteva potem
prišla do samih enot v slovenski vojski. To je potrebno sistemsko urediti sedaj, za v
bodoče, v izogib izgubi »začetnega« časa pri odstranjevanju težav in nudenju pomoči
prizadetim.
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H: Prepozno aktiviranje SV s strani Civilne zaščite.

I: Prišla je od občine, malo prepozno.

J: Občina.

10. Prosim, ocenite sodelovanje med pripadniki Slovenske vojske, Civilne zaščite in
župani.

G: V prihodnje je potrebno več sodelovanja. Ne pa, kot je značilno za Slovenijo, vsak
samo ureja »svoj vrtiček«, za druge jim ni mar!

H: Po aktiviranju: v redu.

I: Solidno.

J: Dobro.

11. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti, da bi bila pomoč SV še bolj
učinkovita?

G: Nakup več MTS (motorne žage, rokavice, orodja, bolje opremiti vozila SV z boljšimi
pnevmatikami, več agregatov za pridobivanje električne energije, več zalog hrane in
vode ter osnovnih živil, s katerimi bi lahko oskrbovali prizadeta območja, več
usposabljanj iz uporabe motornih žag za podiranje dreves ...).

H: Takojšnje aktiviranje po nesreči, nakup primerne opreme za delo z motorno žago,
več izobraževanja za pripadnike za delo z motorno žago.

I: Hitrejše aktiviranje.

J: Oprema in izobraževanje.
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12. Pod to točko bi vas prosila za pripis kakršnih koli posebnosti, ugotovitev, pripomb,
pohval v zvezi s sodelovanjem pri pomoči ob žledolomu.

G: Pohvalil bi rad svoj vod, svojih 32 pripadnikov, ki so brez oklevanja priskočili na
pomoč, čeprav je to naša služba, ampak so pokazali izredno stopnjo motivacije, kljub
temu da smo prvi in drugi dan več ur čakali v enoti, ko bi lahko že delovali na območjih,
da smo dobili ukaz od nadrejenih poveljstev. Potrebno je tudi zagotoviti pokritost s
GSM-signalom ali repetitorji za nemoteno delovanje sredstev zvez v SV.

H: Pohvala domačinom za oskrbo s hrano in pijačo!

I: /

J: /

2.5.2 Razprava

V našem delu Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami smo dosegli namen in cilje, zastavljene v začetku
naloge. Predstavili smo teoretične osnove, nacionalno varnost RS, sistem VPNDN,
zakonodajo z obravnavanega področja, proučili in analizirali smo delovanje in
sodelovanje SV ter CZ tako v teoriji kot tudi na praktičnem primeru naravne nesreče
ŽLED 2014 ... Tezi sta obravnavani v naslednjem poglavju naloge. V nadaljevanju
Razprave povzemamo ugotovitve, pridobljene z intervjuji, in dajemo priporočila za
ravnanje v prihodnje v podobnih situacijah.

Sodelovanje med pripadniki SV, CZ in drugimi, vključenimi v zaščito in reševanje, je bilo
na zelo dobri ravni, kar lahko trdimo na podlagi dejstev, pridobljenih z intervjuji, in tudi
na podlagi analiziranih člankov. Prav tako lahko na tem mestu izpostavimo veliko
motiviranost za delo tako gasilcev in pripadnikov SV kot tudi domačinov, ki so v
manjših občinah, kot so občine Zgornje Savinjske doline, izjemno solidarni, pripravljeni
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pomagati sosedom, vojake, gasilce in ostale sodelujoče pa oskrbeti s hrano in toplim
čajem.

Načrta zaščite in reševanja ob naravni nesreči žled leta 2014 ni bilo niti na lokalnih niti
na državni ravni. Na obeh nivojih so delovali po načrtu ob poplavah in prilagojeno
razmeram izvajali ukrepe in naloge. Glede na nizko frekvenco pojavljanja te naravne
nesreče, se postavlja vprašanja o smiselnosti načrta ob žledu, vendar pa bo zaradi
okoljskih sprememb in možnosti pogostejšega pojavljanja žledoloma potrebno
razmisliti tudi v tej smeri. Kljub navedenemu Brezar in Medja (2015, str. 182)
ocenjujeta: »Takratni načrti sodelovanja so bili ustrezni in so omogočali kakovostno
podporo ter pomoč pripadnikov Slovenske vojske. Slovenska vojska je takoj po koncu
aktivnosti podrobno analizirala delovanje in na podlagi izkušenj začela posodabljati
načrte.«

Zaradi pomanjkanja električne energije bi ljudje potrebovali agregate, ki pa jih ni bilo
mogoče dobiti v dovolj veliki količini, saj jih tako CZ kot tudi SV posedujeta premalo, pa
tudi v trgovinah so zaloge kmalu pošle. Nekatere občine so prejele ponudbe za
izposojo iz tujine, vendar so le-te v večini primerov prišle prepozno.

SV nima dovolj ustreznih materialno-tehničnih sredstev, da bi bila njena pomoč ob
takšnih naravnih nesrečah optimalna. Ob ŽLEDU 2014 je primanjkovalo motornih žag,
zaščitnih sredstev za delo z njimi ipd., prav tako pa pripadniki SV niso v dovolj velikem
številu usposobljeni za delo z motorno žago. Menimo, da gre za problem, ki ga v
prihodnje ne bo težko rešiti. Poleg že omenjenega bi se morala SV vojska oskrbeti tudi
z drugim orodjem, rokavicami, primerno obutvijo, opremiti vozila z boljšimi
pnevmatikami, narediti več zalog hrane (osnovnih živil) in vode za oskrbovanje
prebivalcev na prizadetih območjih ...

Ugotavljamo, da v nekaterih prizadetih občinah štabi CZ niso bili aktivirani.
Intervjuvanci so dejali, da za to ni bilo potrebe. Na tem mestu ne moremo oceniti
ustreznosti te odločitve županov in poveljnikov CZ, vsekakor pa menimo, da bi
aktivacija štabov pripomogla k lažji in učinkovitejši organizaciji dela.
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Kot je navedeno v končnem Izpostave RSZR Celje, je občina Žalec objavila telefonsko
številko za prevzem klicev občanov, ReCO je moral take klice le prevezovati. Menimo,
da bi to lahko postala praksa v vseh občinah. Tako bi bil ReCO razbremenjen, občani pa
bi dobili informacije iz prve roke. V naravni nesreči ŽLED 2014 je velik problem
predstavljal izpad telekomunikacijskega omrežja, zato bi se takšni klici lahko izvajali
takoj po vzpostavitvi omrežja.

SV organizira in izvaja vaje za primere naravnih in drugih nesreč, saj je potrebno ves
čas preverjati in nadgrajevati usposobljenost pripadnikov SV. V te vaje bi morale biti
vključene tudi druge sile za ZRP, saj je njihovo složno delovanje v takšnih situacijah
ključnega pomena. Prav tako bi morali izvajati vaje za primere nesreč, ki se pojavljajo
redkeje.

Predlagali bi izobraževanja in vaje tudi za civilno prebivalstvo. Ne le, da bi tako ljudje
pridobili znanje in izkušnje glede ravnanja ob naravnih in drugih nesrečah, ampak bi se
seznanili z delom sil za zaščito, reševanje in pomoč, posledično pa bi jim ob nesrečah
lahko na različne načine tudi najučinkoviteje pomagali.

Dva večja problema ob nesreči sta bila pomanjkanje elektrike in telekomunikacij, zato
ljudje posledično niso imeli dostopa do podatkov na internetu in informacij, ki bi jih
dobili preko telefona. Menimo, da bi bilo potrebno v prihodnje ljudi preventivno
seznaniti z najpomembnejšimi informacijami, ki bi jim prišle prav v primeru nesreč.
Morda bi bilo praktično združiti informacije o ravnanju ob različnih naravnih nesrečah,
jih strniti v zloženko in razdeliti po domovih. V ta namen bi tudi preventivno določili t. i.
»obveščevalne centre«, na primer šole, gostilne, trgovine, tudi domače hiše, dostopne
širši javnosti oziroma okoliškemu prebivalstvu.
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Zaključek
Žled je pojav, do katerega pride v Sloveniji v obliki naravne nesreče relativno redko.
Leta 2014 je prizadel praktično vso Slovenijo, veliko škode pa je naredil tudi na
območju Zgornje Savinjske doline. Gre za geografsko razčlenjeno pokrajino, kar med
drugim vpliva tudi na poselitev – poseljeno je predvsem podeželje, kmetije so manjše,
ponekod oddaljene ena od druge, naselja so razpršena, kar predstavlja težji dostop do
njih ter zahtevnejše zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture ter posledično slabše
cestne povezave. Velika površina regije in slabša dostopnost zahtevata ob naravnih in
drugih nesrečah veliko spretnosti pri organizaciji in komunikaciji, pri razporejanju sil,
zagotavljanju opreme in pomoči.

Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problema

Ob zaključku naloge lahko zapišemo, da se prva teza, ki smo jo postavili uvodoma, in se
glasi: »Slovenska vojska in Civilna zaščita skladno z zakonodajo uspešno delujeta in
sodelujeta pri zaščiti in reševanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami«, POTRDI.

Potrditev teze lahko utemeljimo z naslednjimi ugotovitvami:


po preučitvi zakonodaje, povezane z delovanjem SV in CZ ob naravnih in drugih
nesrečah, in po analizi delovanja omenjenih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
naravni nesreči ŽLED 2014 na območju Zgornje Savinjske doline ugotavljamo, da je
njuno delovanje res potekalo uspešno, sodelovanje med njima pa je bilo dobro;



prav tako je kot dobro ocenila sodelovanje večina intervjuvanih, tako s strani SV,
kot tudi drugih (župani, poveljniki CZ), ki so medsebojno sodelovali;



tezo lahko potrdimo tudi na podlagi mnenja, ki sta ga zapisala Brezar in Medja
(2015, str. 185) v reviji Ujma: »Medsebojno sodelovanje enot SV in CZ je potekalo
skladno z načrti in aktivno, kar sta nadzorovala poveljnik CZ RS in poveljnik
Združenega operativnega centra [...]. V SV se ocenjuje, da je bilo sodelovanje med
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enotami SV in predstavniki drugih segmentov, vključenih v zaščito in reševanje v
okviru nesreče ŽLED 2014, ter civilnih struktur na zelo dobri ravni.«;


Silvester Šrimpf, poveljnik Izpostave URSZR Celje, je v končnem poročilu nesreče
ocenil, da je bilo sodelovanje s častnikom za povezavo SV zelo dobro in korektno,
pomoč SV pa je imela pozitiven odziv tudi s strani občin.

Druga teza, zastavljena uvodoma, se glasi: »Slovenska vojska se je v sodelovanju s
Civilno zaščito zmožna uspešno spoprijeti s posledicami velikih naravnih nesreč, kar je
dokazala s sodelovanjem pri naravni nesreči ŽLED 2014« in se DELOMA POTRDI.

Delno potrditev teze lahko utemeljimo z naslednjimi ugotovitvami:


pripadniki SV niso bili v dovolj velikem številu ustrezno usposobljeni za pomoč pri
ŽLEDU 2014. Največ dela bi bilo namreč potrebno opraviti z motornimi žagami,
premalo pripadnikov SV pa je imelo opravljen izpit za delo z motorno žago, da bi
bila pomoč optimalno učinkovita;



SV ni imela dovolj ustreznih materialno-tehničnih sredstev za optimalno pomoč pri
nesreči. Primanjkovalo jim je namreč predvsem motornih žag in zaščitnih sredstev
za delo z njimi. Tudi na tem mestu se je pokazalo uspešno sodelovanje s CZ, saj so
jih slednji dopolnili z lastnimi zalogami;



čeprav je pomoč prebivalstvu v primeru naravne nesreče naloga pripadnikov SV, so
bili le-ti za pomoč tudi izjemo motivirani in delu predani. Predanost in motiviranost
sta vrlini, ki lahko ob pomoči veliko doprineseta;



delo in pomoč SV sta bila kljub nekaterim pomanjkljivostim s strani različnih
kredibilnih virov ocenjena kot dobra.

Pogoji za uvedbo rešitve

Delovanje in sodelovanje SV in CZ bi se v primeru naravnih in drugih nesreč lahko še
izboljšalo z izpolnjevanjem pogojev, ki smo jih v prejšnjem poglavju napisali konkretno
za ŽLED 2014, na tem mestu pa bomo izpostavili pogoje, ki bi jih bilo potrebno izpolniti
na splošno, za boljše delovanje in sodelovanje ob vsakršni naravni ali drugi nesreči:
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potrebno bi bilo pripraviti, posodobiti, prilagoditi načrte za zaščito in reševanje tudi
za primere redkih nesreč ter v njih konkretno zastaviti delovanje in sodelovanje sil
za zaščito, reševanje in pomoč;



nameniti več finančnih sredstev za nakup opreme ter za dodatna izobraževanja in
usposabljanja pripadnikov SV;



dodatna izobraževanja, usposabljanja in tečaje dejansko tudi izvajati;



izobraževanja in usposabljanja za civilno prebivalstvo;



preventivno obveščati ljudi o ravnanju v primeru različnih naravnih in drugih
nesreč;



potrebno bi bilo takojšnje oz. čim hitrejše aktiviranje SV ob nesreči;



potrebno bi bilo zagotoviti večjo in boljšo pokritost z mobilnim signalom ali
repetitorji za nemoteno komunikacijo sodelujočih pri pomoči ob nesrečah;



v prihodnje bi bilo potrebno pripraviti in poenotiti obrazce in sistem poročanja o
obsegu nesreče ter o izvajanju ukrepov in nalog.

Možnosti nadaljnjega razvoja

Na vseh področjih je potrebno stremeti k izboljšavam in napredku, sploh pa je to
potrebno, ko gre za reševanje osebne lastnine, in kar je najpomembnejše, človeških
življenj.

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje je mogoče zaslediti, da sile za
zaščito, reševanje in pomoč izvajajo številna usposabljanja, vaje in izobraževanja na
področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako na državnem kot
tudi mednarodnem nivoju. Mednarodno sodelovanje je področje, ki mu je potrebno
tudi v prihodnje nameniti veliko pozornosti, saj prinaša mnogo pozitivnih posledic, med
drugim gre za krepitev sodelovanja z drugimi državami, pridobitev novega znanja in
izkušenj, medsebojno obveščanje o nevarnostih, mednarodno pomoč ob večjih
nesrečah ipd. Pomembno je, da so sodelujoči odprti za novosti in načine dela v tujini,
saj lahko dobre modele iz tujine prenesejo na raven naše države.
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Možnost nadaljnjega razvoja pa vidimo tudi v načrtovanju in izvedbi mobilne aplikacije,
ki bi bila v pomoč ljudem v primeru naravne ali druge nesreče. Trenutno so na voljo tri
podobne aplikacije s področja zaščite in reševanja, in sicer aplikacija za hitro odločanje
v primeru potresa, za hiter odziv v primeru razlitja naftnih derivatov na vodotokih in
aplikacija »Nevarne snovi« (pregled nevarnih snovi in ukrepanje ob nesreči s takšno
snovjo). Predlagali bi razvoj aplikacije, ki bi omogočala hiter odziv na vse naravne in
druge nesreče in bi služila tako civilnemu prebivalstvu kot tudi silam za zaščito,
reševanje in pomoč. Aplikacija bi bila zasnovana tako, da bi najprej opozarjala na
nevarnost nesreče (ob nesrečah, ki jih je mogoče predvideti), v primeru nesreče pa bi
ljudje v njej našli navodila za ukrepanje, informacije o lokaciji in intenziteti nesreče,
pomembne telefonske številke in podobno. Dobro bi bilo, da bi lahko v aplikacijo sile za
zaščito, reševanje in pomoč sproti vnašale razmere s terena, saj bi bili ljudje na ta način
ažurno obveščeni o dogajanju. Prav tako bi aplikacija pripomogla k lažji organizaciji
reševanja in pomoči. Če se obrnemo na primer teme naše magistrske naloge, lahko
rečemo, da bi bilo olajšano sodelovanje tudi med pripadniki SV in CZ.

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

77

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Seznam literature in virov
Bogataj, M. (2007). Sodelovanje Slovenske vojske pri reševanju ob naravnih in drugih
nesrečah. V T. Kladnik, Slovenska vojska v službi domovine (str. 76–77). Ljubljana:
Defensor.
Brezar, S. & Medja, K. (2015). Slovenska vojska in naravna nesreča ŽLED 2014. Ujma,
29, str. 182-187.
Cegnar, T. (2014, 30. avgust). Ekstremni vremenski dogodki. Agencija RS za okolje.
Najdeno

19.

novembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=630
Civilna zaščita [Uprava RS za zaščito in reševanje]. (2014). Najdeno 16. novembra 2015
na spletnem naslovu: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=cz1.htm
Čaleta, D. (2010). Oborožene sile in terorizem v luči konfliktov 21. stoletja. Ljubljana:
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje: Inštitut za
korporativne varnostne študije.
Čaleta, D. (2015, 8. april). Nacionalna varnost kot temelj državnosti. Delo. Najdeno 18.
avgusta 2016 na spletnem naslovu: http://www.delo.si/mnenja/gostujocepero/nacionalna-varnost-kot-temelj-drzavnosti.html
Dolinar, M. (2005). Spremljanje podnebja – ekstremni vremenski dogodki. Najdeno 20.
avgusta

2016

na

spletnem

naslovu:

http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20projekti/dr%C5%BEavn
a%20slu%C5%BEba/Ekstremni_vremenski_dogodki_.pdf
Evropska komisija (2014, 8. april). Hyoški akcijski okvir po letu 2015: Obvladovanje
tveganj za doseganje odpornosti: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Bruselj:
Evropska komisija.
Gašper, V (2011). Analiza sodelovanja Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja –
primer sanacije naravne nesreče v Železnikih leta 2007. V L. Poles (ur.),
Vojaškošolski zbornik, 7 (str. 27–40). Maribor: Poveljstvo za doktrino, razvoj,
izobraževanje in usposabljanje.

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

78

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Grizold, A. (2005). Slovenija v spremenjenem varnostnem okolju. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
Grizold, A. & Bučar, B. (2011). Izzivi sodobne varnosti: od nacionalne in mednarodne do
človekove varnosti. Teorija in praksa, 48 (4), str. 827–851.
Grizold, A., Tršar, I. Dobršek, V., Žoher, N., Vidic, M., Stjepanović, B., Kopač, M. &
Čavničar, Š. (2015). Svet na prelomu – varnostne skupnosti kot odgovor na
kompleksno ogrožanje sodobnega sveta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Katastrofa (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Katastrofa (2015). Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 1. Ljubljana: Cankarjeva
založba.
Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014 [Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije]. (2015). Najdeno 18. decembra 2015 na spletnem naslovu:
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2015
/LP_MO_2014.pdf
Lokalna razvojna strategija za Zgornjo Savinjsko dolino [Društvo za razvoj podeželja
Zgornje Savinjske Doline]. (2008). Najdeno 5. junija 2016 na spletnem naslovu:
http://www.zavodsavinja.com/upload/files/LOKALNA_RAZVOJNA_STRATEGIJA_ZA_ZGORNJO_SAVI
NJSKO_DOLINO.pdf
Malešič, M. (2014 a). Vloga vojske pri odzivanju na nesrečo: vsebina in pogostost
argumentov. Teorija in praksa, 51 (6), str. 1111 - 1130.
Malešič, M. (2014 b). Ledena ujma 2014: Presoja izkušenj v teoretični perspektivi. V U.
Svete in M. Malešič (ur.). Slovenija v ledenih okovih – odzivi in izzivi (str. 135–
143). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Mikelj, J. (2015, 2. marec). Modularna zmogljivost SV za posredovanje ob naravnih in
drugih nesrečah. Revija Obramba. Najdeno 28. oktobra 2015 na spletnem
naslovu

http://www.obramba.com/novice/modularna-zmogljivost-sv-za-

posredovanje-ob-naravnih-in-drugih-nesrecah/
Naravna nesreča (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU.
Nesreča (2015). Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 1. Ljubljana: Cankarjeva
založba.

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

79

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

O upravni enoti [Upravna enota Mozirje, RS]. (2016). Najdeno 24. maja 2016 na
spletnem naslovu: http://www.upravneenote.gov.si/mozirje/o_upravni_enoti/
Oblak, N. (2014, september). V službi domovine tudi poleti. SV. Najdeno 15. septembra
2016

na

spletnem

naslovu:

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_09_
14.pdf
Pišlar, M. (2014, marec). Ukrepali smo skladno z načrtom Vihra. SV. Najdeno 15.
septembra

2016

na

spletnem

naslovu:

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_03_
14.pdf
Podbregar, I. (2011). Pred reinženiringom nacionalnovarnostnega sistema – priložnosti
za Slovensko vojsko. Sodobni vojaški izzivi, 13 (2), str. 15–27.
Podbregar, I. (2012, 12. oktober). Švejki v glavah. Dnevnik. Najdeno 3. septembra 2016
na

spletnem

naslovu:

https://www.dnevnik.si/1042558409/v-

objektivu/1042558409
Pomembnejši dogodki dne 31. januarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
1.

februar).

Najdeno

28.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18251.pdf
Pomembnejši dogodki dne 2. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
3.

februar).

Najdeno

28.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18253.pdf
Pomembnejši dogodki dne 4. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
5.

februar).

Najdeno

29.

decembra

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18268.pdf
Pomembnejši dogodki dne 5. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
6.

februar).

Najdeno

29.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18275.pdf
Pomembnejši dogodki dne 6. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
7.

februar).

Najdeno

29.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18276.pdf

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

80

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Pomembnejši dogodki dne 7. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
8.

februar).

Najdeno

29.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18278.pdf
Pomembnejši dogodki dne 8. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
9.

februar).

Najdeno

29.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18279.pdf
Pomembnejši dogodki dne 9. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
10.

februar).

Najdeno

30.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18280.pdf
Pomembnejši dogodki dne 11. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
12.

februar).

Najdeno

30.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18356.pdf
Pomembnejši dogodki dne 12. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
13.

februar).

Najdeno

30.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18338.pdf
Pomembnejši dogodki dne 14. februarja 2014 [Dnevni informativni bilten CORS]. (2014,
15.

februar).

Najdeno

30.

decembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/db/priloga/p18340.pdf
Poročilo o stanju okolja 2002: Naravne in druge nesreče [Agencija Republike Slovenije
za okolje]. (2002). Najdeno 10. decembra 2015 na spletnem naslovu:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o
%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/nesrece.pdf
Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije. Uradni list RS,
št. 71/1993.
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Uradni list RS, št.
27/2010.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč [Uprava RS za zaščito in reševanje]. (2014). Najdeno
17.

novembra

2015

na

spletnem

naslovu:

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=szr1.htm
Sinjur, I. (2014, 25. marec). O žledu in ostalih na(d)logah. Najdeno 10. decembra 2015
na

spletnem

naslovu:

http://www.lgd-

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

81

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

geografi.si/uploads/dokumenti/O%20%C5%BEledu%20in%20na%28d%29logah.p
df
Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M. & Vertačnik, G. (2010). Žled v Sloveniji januarja 2010.
Gozdarski vestnik, 68 (2), str. 123-131.
Sistem varstva [Uprava RS za zaščito in reševanje]. (2014). Najdeno 16. novembra 2015
na spletnem naslovu: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm
Slike oznak [Uprava RS za zaščito in reševanje]. (2014). Najdeno 17. novembra 2015 na
spletnem naslovu: http://www.sos112.si/slo/tdocs/oznake_cz.pdf
Sneg, žled, padavine med 30. 1. 2014 in 3. 2. 2014 [Arso]. Najdeno 10. decembra 2015
na

spletnem

naslovu:

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_event
s/sneg-zled-padavine_30jan-3feb2014.pdf
Sotlar, A. & Eman, K. (2014). Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije
(študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
Škerbinc, M., Žbogar, T. & Resman, P. (2014). Od kompetitivnosti h kompatibilnosti
obrambnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V U. Svete in
M. Malešič (ur.). Slovenija v ledenih okovih – odzivi in izzivi (str. 71–88). Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede.
Šrimpf, S. (2014). Končno poročilo o posledicah poplav, visokega snega in žleda v
Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 28. februarjem 2014. Celje: URSZR.
The Human cost of Natural Disasters – A global perspective [Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters – CRED]. (2015). Najdeno 13. februarja 2015 na
spletnem

naslovu:

http://cred.be/sites/default/files/The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_CRED.
pdf
Uprava RS za zaščito in reševanje (2014). Poročilo o posledicah poplav, visokega snega
in žleda v Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 9. februarjem 2014. V U. Svete
in M. Malešič (ur.). Slovenija v ledenih okovih – odzivi in izzivi (str. 13–50).
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Ušeničnik, B. (2002). Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V B.
Ušeničnik (ur.), Nesreče in varstvo pred njimi (str. 462–498). Ljubljana: Uprava RS
za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

82

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Varnost (2015). Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2. Ljubljana: Cankarjeva
založba.
Vertačnik, G., Dolinar, M., Sinjur, I. & Gustinčič, M. (2015). Meteorološke razmere ob
žledenju konec januarja in v začetku februarja 2015. Ujma, 29, str. 149–174.
Zakon o obrambi. Uradni list RS, št. 103/04 – UPB.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in
97/10.
Žnidarič, B. (2006). Teoretična izhodišča sodobne varnostne paradigme. Delo in
varnost, 51 (5), str. 53–56.

Špela Gobec; Vloga Slovenske vojske in Civilne zaščite v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

83

