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KRIZNO UPRAVLJANJE MED
NARAŠČAJOČO DRUŽBENO
KOMPLEKSNOSTJO,
INSTITUCIONALNIM
IMPERIALIZMOM TER UPRAVNOADMINISTRATIVNIMI DILEMAMI
dr. Uroš Svete1

Čeprav razvoj človeške civilizacije naravne procese poskuša razumeti, razlagati in v zadnjem obdobju tudi napovedovati ter upravljati
(govorimo celo o točki, ko bomo »zlili« naravno/organsko in antropogeno/anorgansko v enotno delujoče sisteme, o čemer govori in kar
zagovarja transhumanizem)2, pa nas naravni pojavi še vedno presenečajo. Še posebej tedaj, ko njihovi vplivi povzročajo škodo ali celo
(smrtne) žrtve in ko postanejo naravne nesreče ali katastrofe usodne.
Ob vsakem takem naravnem pojavu se znova sprašujemo, zakaj ga
nismo uspeli predvideti, zakaj se nanj nismo pravočasno odzvali in
kako je mogoče, da ob vseh izkušnjah in preučenih preteklih dogodkih ponavljamo iste napake, tudi ko gre za odpravljanje posledic. Kot
odgovor se najbrž ponuja dejstvo, da je tehnološki razvoj zlasti na
področju komunikacij (pri tem ne gre samo za sodobno digitalno
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, temveč tudi za izgradnjo fizičnih komunikacij, kot so ceste, železnice, pristanišča, letališča) ter energetike omogočil po eni strani globalno delovanje tako
posameznikov kot celotnih družb, po drugi strani pa so se nekoč
tradicionalne in od naravnih procesov odvisne družbe spremenile,
specializirale, njihovi specializirani deli vodijo v kompleksnost in so
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tudi izredni ranljivi. To velja še posebej za tiste družbe ali države, za
katere pogosto rečemo, da so prehodne. Slovenija je tudi ena izmed
takih. Stičišče Mediterana, Dinarskega gorstva, Alp in Panonske nižine ni samo naša gospodarska (ko gre za transport, logistiko, turizem) in politična (stik romanskega, germanskega, madžarskega sveta
ter zahodnega Balkana) prednost, pač pa ima tudi negativno plat. Ta
se je kazala predvsem v velikem strateškem interesu velikih sil za ta
prostor (primer Postojnskih vrat, ki so svoj vojaško-strateški pomen
ohranjala vse do konca hladne vojne), ki je bil hkrati tudi stičišče
različnih geografskih regij in prostor takih naravnih pojavov, ki se
pogosto spremenijo v naravne nesreče. Potresi, poplave, (zemeljski)
plazovi, toča, viharni veter in ne nazadnje tudi ledene ujme (žled) so
naravni pojavi, ki jih v Sloveniji obravnavamo kot največjo grožnjo
(Orožen Adamič, 2004). Res je sicer, da navkljub svoji majhnosti celotno ozemlje Republike Slovenije ni dovzetno na enak način za vse
naštete oblike naravnih pojavov, pa smo vse pogosteje priča takim
razsežnostim, ki obsegajo vse večji prostor in s tem prehajajo iz lokalnega na nacionalni nivo, kar pa zahteva precej drugačno krizno
upravljanje in ukrepanje, predvsem pa postavlja pod vprašaj koncept
subsidiarnosti pri angažiranju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ta
koncept je namreč značilen za decentralizirane družbe in federalno
urejene države (Bedrač, 2005), pri nas pa smo ga zlasti po letu 1991
uveljavili kot enega osnovnih paradigmatskih postulatov, pri čemer
se zdi, da smo morda preveč dobesedno sledili državam, ki so najuspešnejše v tovrstnem modelu, imajo pa povsem drugačno strateško-varnostno ter politično kulturo (Svete, 2009).
Ledena ujma, ki se je zgodila letos med koncem januarja in prvim
tednom februarja 2014 ter nato takoj prešla v nekaterih delih tudi v
poplave, je primer, ki je preprosto pokazal vso ranljivost sodobnih
družb, prepletenost in soodvisnost ključne družbene infrastrukture
(Prezelj in ostali, 2012), odvisnost od distribucije električne energije,
šibkost informacijsko-komunikacijskih sistemov (čeprav za nekatere, kot je internet, pogosto poudarjamo, da naj bi preživeli celo jedrski spopad), prav tako pa so številni deli države zaradi podrtega
drevja in neprevoznih cest ostali »odrezani od sveta« in so morali
dokazati, kaj v času globalizacije pomeni avtarkičnost v najbolj neugodnem letnem času. Vsekakor je bila ledena ujma 2014 izredno
specifičen varnostni dogodek, ki je daleč presegel dosedanje izkušnje
kriznih razmerah na področju tako zaščite in reševanja kot tudi delovanja države na vseh ravneh. To je bil glavni razlog, da je Katedra
za obramboslovje 23. 5. 2014 organizirala znanstveno-strokovni posvet na temo »Slovenija v ledenih okovih 2014 − odziv in izzivi«,

na katerem smo v obliki odprtega dialoga osvetlili odziv lokalnih
in državnih akterjev na eno najhujših naravnih nesreč v naši državi. Rezultat posveta je tudi ta zbornik prispevkov, v katerih so avtorji predstavili tako deskriptivno analizo samega naravnega pojava
in njegovih posledic (tako v naravnem kot antropogenem okolju),
hkrati pa so odprli številna vprašanja nadaljnjega razvoja zaščite in
reševanja v Republiki Sloveniji ter vlogo posameznih akterjev znotraj tega. V prvem delu smo tako zbrali poročila in analize krizne
situacije na državni ravni in na primeru občine Postojna, ki je bila
gotovo med najbolj prizadetimi območji, odzive različnih akterjev
na nacionalni, regijskih in občinskih ravneh ter politični diskurz in
odziv v Državnem zboru Republike Slovenije. V drugem delu pa so
zbrani polemični prispevki, komentarji, razprave, ki poleg potrebne
strokovne kritičnosti poskušajo ponuditi tudi rešitve.
Kljub temu pa je bolj kot iskanje rešitev namen zbornika odstiranje
problemov ter resna, odprta predvsem pa plodna strokovna razprava, katere cilj mora biti funkcionalna, organizacijska in kadrovska
prilagoditev razmeram, ko tovrstne naravne nesreče ne bodo več
stoletni pojav, pač pa stalnica. Ta prilagoditev se mora nanašati tako
na institucionalni okvir, ki se primarno ukvarja z zaščito in reševanjem, kot tudi na politični, civilnodružbeni in znanstveni okvir,
znotraj katerega morajo vsi nuditi pomoč in podporo. Samo tako
imenovani sinergični pristop lahko prepreči, da ne bomo po vsaki
večji nesreči ali drugem varnostnem dogodku razpravljali o pristojnostih, partikularnih interesih, ki se v določenih trenutkih razvijajo
celo v institucionalni imperializem in ekskluzivizem, nejasnimi pristojnostmi države in lokalne samouprave, odnosom med državo in
gospodarstvom v razmerah tržne ekonomije ter iskanjem političnega kapitala, ko gre za podporo tej ali oni organizaciji oziroma instituciji. Sodobno krizno upravljanje v času kompleksnih družb, kriz in
vse bolj soodvisne (pa tudi ranljive) ključne družbene infrastrukture
zahteva večjo zavzetost, še zlasti v času, ko se naložba v kakršnekoli
varnostne mehanizme razume bolj nepotrebno trošenje davkoplačevalskega denarja kot zagotavljanje varnejše prihodnosti.
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I. DEL: POROČILA IN ANALIZE

POROČILO O POSLEDICAH POPLAV,
VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA V
REPUBLIKI SLOVENIJI MED 30.
JANUARJEM IN 9. FEBRUARJEM 20143
Uprava RS za zaščito in reševanje

UVOD
Poročilo obravnava prve ocene posledic in opis ukrepanja ob vremenski ujmi, ki je med 30. januarjem in 9. februarjem 2014 prizadela občine v severnoprimorski, gorenjski, koroški, notranjski, ljubljanski, zahodnoštajerski, vzhodnoštajerski, podravski, pomurski,
dolenjski, posavski in zasavski regiji. Pripravila ga je Uprava RS za
zaščito in reševanje na podlagi poročil vladnih služb in ministrstev,
ki so usklajevali aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na državni
ravni, lokalnih skupnosti, vodstvenih organov civilne zaščite, gasilcev in drugih društev in organizacij, ki so vključeni v izvajanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči.
Agencija Republike Slovenije za okolje Ministrstva za kmetijstvo in
okolje je pravočasno napovedala nevarnost poplav, visokega snega in
žleda, kar je omogočalo izvedbo določenih priprav pred nastopom
ujme, ki pa je ni bilo mogoče preprečiti.
Glede na nevarnost, ki so jo povzročale poplave, visok sneg in žled,
so se takoj odzvale gasilske enote, dežurni v podjetjih, pristojnih
za oskrbo z električno energijo, vodo, prevoznost cest in policija.
Glede na potrebe in razsežnost prizadetega območja so bili aktivirani prostovoljni gasilci, poveljniki in štabi civilne zaščite v večini
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prizadetih občin, regij in državi. Za pomoč pri odpravljanju posledic nesreč je bila aktivirana tudi Slovenska vojska. Ko je zaradi
okvar daljnovodov več kot 15 % prebivalcev Slovenije ostalo brez
preskrbe z električno energijo, je Vlada Republike Slovenije 2. februarja dopoldan, prek mehanizma civilne zaščite Evropske unije
zaprosila za pomoč Evropsko unijo in sicer za električne agregate
večjih moči.
Redne oziroma javne službe in enote za zaščito in reševanje so
črpale poplavne vode iz stanovanjskih ter proizvodnih in drugih
objektov in stavb, pomagale prebivalcem pri zavarovanju stavb in
odstranjevanju dreves in vej, čiščenju prometnih površin, postavljale cestne zapore, pomagale pri umiku ogroženih oseb, njihovega premičnega premoženja in živali, žaganju in odstranjevanju
podrtega drevja, pomagale elektrodistribucijskim podjetjem, zagotavljale dovoz nujnega materiala in življenjskih potrebščin, se
vključile pri razmestitvi in namestitvi agregatov za električno energijo ipd.
Zaradi otoplitve se je žled po 6. februarju začel taliti, kar je povečalo
učinkovitost odpravljanja posledic, ki jih je povzročil.
Izvedeni so bili učinkoviti ukrepi za zavarovanje človeških življenj,
tako da v času najhujšega sneženja, žleda in visokega snega ni bilo
smrtnih žrtev. Zelo zahtevno odpravljanje posledic nesreče in
vzpostavljanje dobave električne energije pa je žal zahtevalo eno
smrtno žrtev. Prav tako je, kljub opozorilom in napotkom prek
medijev, ena oseba umrla najverjetneje zaradi nepravilne uporabe agregata in zastrupitve z ogljikovim monoksidom, več oseb pa
je iskalo zdravniško pomoč. Zaradi poledenelih cest in pločnikov
se je povečalo število oseb, ki so iskale zdravniško pomoč zaradi
padcev.
Poročilo vsebuje tudi pregled rešitev, ki so bile prvič uporabljene
pri odpravljanju posledic naravne nesreče. Glede na to, da intervencija v času pisanja tega poročila še ni bila v celoti zaključena in
ni opravljena analiza ukrepanja ob naravni ujmi, poročilo ne vsebuje priporočil za izboljšanje pripravljenosti na tovrstne nesreče.

VREMENSKE IN HIDROLOŠKE RAZMERE MED
30. JANUARJEM IN 8. FEBRUARJEM 2014 TER
NJIHOVE POSLEDICE

Dne 30. januarja je v notranjosti Slovenije snežilo, le v porečju reke
Reke je močno deževalo. Zapadlo je do 25 cm suhega snega, v visokogorju tudi več. Že 30. januarja popoldne in v noči na 31. januar je
sneg od juga prehajal v leden dež, na ilirskobistriškem območju pa
je še naprej močno deževalo. Tam je do 31. januarja popoldne padlo
skoraj 200 litrov padavin na kvadratni meter. Do jutra 31. januarja je
leden dež že padal povsod, razen v severozahodnem delu Slovenije,
kjer je močno snežilo. V dveh dneh je tam zapadlo več kot meter snega. Padavinsko obdobje se je nadaljevalo vse do 3. februarja zjutraj. Na
severozahodu države in drugod v gorah je v glavnem snežilo, nižje pa
je padal večinoma leden dež in občasno tudi sneg. Na Notranjskem ter
v višjih predelih severnoprimorske regije je skoraj ves čas padal leden
dež, le na ilirskobistriškem območju je še naprej deževalo. Vzrok za
leden dež, nastajanje žleda in nasploh za nastalo vremensko situacijo
je bil topel in vlažen zrak, ki je od juga in jugozahoda dotekal nad
hladnejšega, ki je nad naše kraje pri tleh pritekal od severovzhoda, ob
tem pa je frontalna cona s padavinami nad našimi kraji praktično mirovala skoraj štiri dni. Temperature nad Slovenijo so bile na nadmorski
višini približno od 1200 do 1800 metrov v glavnem ves čas pozitivne.
Tako je nad 1600 metrov ves čas snežilo, v višinah od 1200 do 1600
metrov je sneg prehajal v dež, od tam navzdol pa v podhlajen dež, ki
je ob stiku s podhlajeno površino in predmeti v hipu primrznil nanje.
Skupno je do 3. februarja zjutraj v večjem delu države padlo od 10 do
30 cm snega, ponekod na Gorenjskem in v nekoliko višjih predelih do
70 cm, v severozahodnem delu pa tudi več kot poldrugi meter snega.
Najdebelejši žled je nastajal na postojnskem in pivškem območju ter
na območju Trnovskega gozda, Banjšic, Kambreškega, na območju
Vojskega in Šentviške planote. Največ padavin je med 30. januarjem
in 3. februarjem po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje
padlo v Bovcu – 400 litrov na kvadratni meter, sledijo Ilirska Bistrica
(309 litrov, zaledje je verjetno prejelo še višje količine padavin), Rateče
188 litrov, Postojna 165 litrov, Bilje pri Novi Gorici 136 litrov in Lesce
130 litrov padavin na kvadratni meter.
Sneženje je 30. januarja povzročalo samo običajne prometne težave, zaradi ledenega dežja pa je hitro nastajal žled na Notranjskem
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ter na višjih območjih severnoprimorske regije. Deževje na ilirskobistriškem območju je 31. januarja in v noči na 1. februar povzročilo poplavljanje reke Reke s pritoki. Tam je od 30. januarja zjutraj
do 31. januarja popoldne padlo več kot 100 litrov dežja. Reka Reka
je poplavljala pri Trpčanah, Jablanici, Mali Bukovici (poplavljenih
več hiš), v Kosezah in Topolcu, na najmanj treh mestih pa je poplavila tudi cesto med Ilirsko Bistrico in Pivko, na odseku do Ribnice.
Razmere ob reki Reki so se 1. februarja nekoliko umirile, vendar
so se nato poplave zaradi novega vala dežja na tem območju ponovile v noči na 2. februar, narasli pa so tudi drugi vodotoki na
Primorskem.
Že 31. januarja zjutraj so bile posledice žledenja na Notranjskem kar
hude. Žled se je debelil tudi 31. januarja prek dneva in se 1. februarja
postopno pričel širiti proti notranjosti države. Obseg žledenja se je
2. februarja še dodatno povečal, hkrati krepil in zajel celotno državo, razen Koprskega primorja, Krasa, Vipavske doline in Goriškega.
Posledice, ki jih je povzročal, so bile vse večje. Dne 3. in 4. februarja
novih padavin ni bilo več, vendar pa se nikjer na območjih, ki jih je
prizadel sneg in predvsem žled, niti čez dan ni ogrelo nad ničlo, zato
žled ni popuščal in se ni pričel taliti. Dodatne težave je 3. februarja
povzročila še burja na Primorskem, ki je dodatno lomila z ledom
preobremenjena drevesa in elektroenergetske in telekomunikacijske
vode. Vnovičen pojav ledenega dežja v noči na 5. februar je razmere
še nekoliko poslabšal, zlasti na najbolj prizadetih območjih ponekod na Notranjskem in v višjih predelih severnoprimorske regije.
Ponekod se je podnevi zaradi otoplitve žled vendarle začel topiti in
tanjšati, s tem pa so nastopile nove težave: nevarnost padanja večjih kosov žleda in snega ter ledenih sveč z dreves, stavb in drugih
objektov. Zaradi znatnejše otoplitve 6. in predvsem 7. februarja, ko
se je v notranjosti države marsikje ogrelo nad 5 stopinj C, je končno
popustil ledeni oklep tudi v večjem delu najbolj prizadetih območij.
Na območjih, kjer je bil žled manj intenziven, se je v tem času žled
večinoma popolnoma stalil in novih poškodb in škode zaradi žleda
od 8. februarja ni bilo več. Zanimivost tokratne vremenske ujme je,
da se žledenje ni pojavljalo na sicer enem najbolj izpostavljenih območij v Sloveniji – v Brkinih.
Značilnost vremenskega dogajanja med 30. januarjem in 5. februarjem je v tem, da je bila kombinacija pojavov, ki so povzročali enormne posledice in škodo, zelo neugodna, dolgotrajna in intenzivna.
Zaradi občasnega sneženja naprav in elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov v večjem delu Slovenije dreves ni obremenjeval

le žled, ampak (razen na širšem območju Postojne in Pivke) tudi
sneg, kar je povzročalo dodatne preobremenitve.
Posledice. Posledice opisanega vremenskega dogajanja so zelo obsežne in raznolike. V višjih predelih Gorenjske in v severozahodnem
delu države so bile velike težave zaradi izredno velikih količin novozapadlega snega, obstajala je zelo velika nevarnost snežnih plazov.
Na ilirskobistriškem območju je sprva poplavljala reka Reka s pritoki, kasneje, 2. februarja, je talna voda poplavila tudi Pivško podolje,
kjer so se poplave zavlekle in se je zaradi novih padavin v naslednjih
dneh in zasičenosti kraškega podzemlja nivo podtalnice celo povečal. Poplave na tem območju so se zavlekle v drugo polovico februarja, predvsem na območju Bača in Knežaka. Tam so gasilci sicer
prekopali bregove »jezera«, da je voda lahko odtekala, vendar se obseg poplav kljub temu zaradi dotoka podtalne kraške in zaledne vode
sprva ni bistveno zmanjšal. Drugod, razen v Koprskem primorju, na
Goriškem, na Krasu in v Vipavski dolini, pa je žled v kombinaciji s
snegom povzročil velike posledice in škodo ter marsikje zelo otežil
življenje.
Najprej, že v noči na 31. januarja, so bila potrebna posredovanja zaradi posledic poplav na ilirskobistriškem območju ter zaradi žledenja na območju Notranjske. Zaradi posledic žleda so se aktivnosti
zaščite in reševanja na Notranjskem okrepile 1. februarja, še bolj pa
2. februarja. Žled je od 2. februarja dalje povzročal vse večje težave
tudi drugod, zlasti pa v vzhodni polovici države, zato so se aktivnosti
v večjem obsegu začele izvajati tudi drugod. Sneg in žled sta največ
škode povzročila gozdovom, elektroenergetskim infrastrukturnim
sistemom ter posredno povzročila tudi zaprtje velikega števila cest
zaradi podrtega drevja. Poškodovani, pretrgani ali uničeni so bili številni elektroenergetski vodi in drogovi. Marsikje na Notranjskem in
tudi ponekod drugod je že 31. januarja zmanjkalo električne energije. Tudi promet je bil od 1. februarja naprej vse bolj ohromljen.
Na Notranjskem je bil železniški promet ustavljen, tudi drugod so
nastajale vse večje težave v železniškem prometu. Zaradi podrtega
drevja so bile in so še neprevozne številne ceste. Na Gorenjskem so
imeli zaradi tega največ težav na Jezerskem in v Sovodnju, kjer so
bili vsaj štiri dni povsem odrezani od sveta, brez elektrike in drugih povezav. Takšnih krajev je bilo po državi še mnogo, največ na
Notranjskem in v višjih predelih severnoprimorske regije. Marsikje
zaradi izpada električne energije in posledično črpališč ni bilo več
mogoče zagotavljati oskrbe s pitno vodo. Največ teh težav je bilo na
Notranjskem, v večjem ali manjšem obsegu pa so se pojavljale skoraj
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povsod. Razmere se do 5. februarja še niso bistveno izboljšale. Za vse
dni v splošnem velja, da so bile najslabše razmere v celotni notranjski regiji, v višjih predelih severnoprimorske regije, zlasti na Banjški
planoti, na Gori nad Ajdovščino, na območju Vojskega, Cerknega
in Idrije ter na Gorenjskem na območju Jezerskega in Sovodenj. Na
teh območjih je bil žledni oklep tudi najdebelejši. Stanje je bilo resno
tudi v večini ljubljanske regije, zlasti na logaškem in kamniškem območju ter v višje ležečih območjih. Drugod pa je bilo največ težav v
višjih predelih zahodnoštajerske, vzhodnoštajerske, zasavske in koroške regije. Dne 5. februarja se je ponekod toliko otoplilo, da se je
žled pričel nekoliko taliti, marsikje pa je ob ledenem dežju znova
nastajal žled in povzročal dodatno škodo v gozdovih, prometni in
elektroenergetski infrastrukturi najbolj, kot že omenjeno, ponekod
na Notranjskem in v višjih predelih severnoprimorske regije. Še vedno je bilo najslabše stanje na Notranjskem, kjer je bila večina območja še vedno brez zanesljive oskrbe z elektriko, pitno vodo in brez
telekomunikacijskih povezav, promet tam, zlasti na železnici, pa je
bil še vedno ohromljen. Medtem ko so se razmere povsod po državi
že precej normalizirale, se je stanje na Notranjskem 8. in 9. februarja prav tako izboljšalo. Ekipe Elektra Primorske so uspele urediti daljnovod med Pivko in Postojno, tako da je del gospodinjstev v
Postojni že dobil električno energijo po električnem omrežju, večina
preostalih pa z električnimi agregati oziroma generatorji. Daljnovod
iz smeri Razdrtega so usposobili v naslednjih dneh. Na Postojnskem
je bilo treba pitno vodo pred uporabo prekuhavati. 10. februarja so
v Postojni znova odprli šole. Več težav je bilo še naprej na območju
Loške doline in Cerknice. Tudi v Logatcu so se razmere pri oskrbi
z električno energijo precej izboljšale, večinoma zaradi večjih generatorjev. Ker so znova vzpostavili delovanje 110 kV daljnovoda
med Vrhniko in Logatcem, so se razmere glede oskrbe z električno
energijo po 10. februarju na območju Logatca in Cerknice dodatno
izboljšale.
Na Gorenjskem še bila dolgo največja težava cesta do Jezerskega, ki
so jo pripadniki Slovenske vojske in drugi intenzivno čistili oziroma
odstranjevali podrto drevje in vejevje več kot teden dni. Cesto so za
promet odprli šele po skoraj dveh tednih. Dotlej so za najbolj nujne
in potrebne prevoze v dolino in nazaj skrbela oklepna vozila Valuk
Slovenske vojske. Težave na Gorenjskem zaradi električne energije so
bile predvsem v občini Gorenja vas - Poljane in Jezersko.
Glede na posledice lahko to vremensko ujmo, v kateri je največ nevšečnosti povzročal leden dež oziroma žled, štejemo med največje

naravne nesreče v daljšem časovnem obdobju, vsekakor pa je to verjetno najhujša in največja žledna ujma doslej. Ta nesreča je izjemna
tudi po intenzivnosti in velikem obsegu poškodb in škode.

POSLEDICE NA ELEKTROENERGETSKI
INFRASTRUKTURI
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z ELES,
d. d., pripravilo pregled stanja na elektroenergetski infrastrukturi po
vseh elektropodjetjih. Težave z oskrbo z električno energijo so nastale zaradi podrtih električnih žic, podrtih drogov in podrtih dreves
na trasah daljnovodov Visok sneg, žled, neprevoznost cest in podrta
drevesa so vse dni oteževali in upočasnjevali delo ekip na terenu.
Največ škode je ujma povzročila na Notranjskem, v manjšem ali večjem obsegu pa je omrežje poškodovano skoraj povsod po državi.
Poškodbe je utrpelo tudi visokonapetostno omrežje. Po podatkih o
posledicah na elektroenergetski infrastrukturi, ki so bili javno objavljeni, a so še nepopolni, je bilo poškodovanih skupno precej več kot
2000 kilometrov električnih vodov.
Zaradi prekinjenih vodov in okvar je bila prekinjena oskrba z električno energijo. Predvsem na območju Postojne, Pivke in Loške doline je bilo 31. januarja brez električne energije že približno 10.000
odjemalcev. Število ljudi, prizadetih zaradi prekinjene oskrbe z električno energijo, je od 1. februarja naraščalo in se zlasti močno povečalo 2. februarja. Po podatkih z dne 3. februarja je bilo v Sloveniji
približno 153.400 gospodinjstev, ki niso imeli zagotovljene oskrbe
z električno energijo. To po oceni pomeni približno 350.000 oseb,
kar je več kot 15 % prebivalstva države. Največ gospodinjstev brez
elektrike, 60.000, je bilo na širšem območju, ki ga pokriva Elektro
Ljubljana (območje osrednje Slovenije, območje Žirov, Poljanske doline, Kamnika, Logatca in dela Notranjske, zahodni del Dolenjske
in Bela krajina), na območju Elektra Primorske, ki pokriva večino Notranjske, Obalne regije in Severnoprimorsko regijo, je bilo
takšnih 12.600, na območju Elektra Celja, ki pokriva koroško, zahodnoštajersko, zasavsko, posavsko in dolenjsko regijo, 30.000, na
Gorenjskem 3800 in na območju Elektra Maribor (severovzhodna
Slovenija) 47.000. Dne 4. februarja so se razmere delno zaradi izvedenih popravil na elektrodistribucijskih sistemih, delno pa tudi
zaradi zagotovitve manjših in večjih agregatov za električno energijo
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s strani samih elektrodistribucijskih podjetij, občinskih in državnih
rezerv, ob pomoči Slovenske vojske ter pomoči iz tujine znatno izboljšale. Po dostopnih podatkih je bilo v večernih urah 4. februarja
brez električne energije v Sloveniji še približno 42.000 gospodinjstev,
največ na območju Elektra Ljubljana (22.000) in Elektra Primorska
(9000), manj pa na območju Elektra Maribor (6500) Elektra Celje
(4200) in Elektra Gorenjska (300). Dne 5. februarja se je to število
znižalo na približno 35.000, predvsem zaradi znižanja števila ljudi
brez električne energije na območju Elektra Ljubljana. Število se je
naslednji dan spet zvišalo zaradi dodatnih okvar na že vzpostavljenih vodih in se 7. februarja spet znižalo.
Potem ko je Elektro Ljubljana usposobilo daljnovod med Klečami in
Vrhniko, se je število odjemalcev brez električne energije 8. februarja zmanjšalo predvsem na območju Elektra Ljubljana in Elektra
Primorske na približno 15.000. V noči na 9. februar je bilo brez električne energije še približno 14.000 odjemalcev po vsej Sloveniji. Dne
9. februarja je bilo v Sloveniji še nekaj več kot 12.000 odjemalcev brez
električne energije (1000 na območju Elektra Primorska, 11.000 na
območju Elektra Ljubljana, 164 na območju Elektra Celje, drugod
samo še posamezna odjemna mesta).
Število odjemalcev brez električne energije se je nato postopno
zmanjševalo tudi po 10. februarju. Še naprej pa je bilo največ ljudi
brez urejene električne energije na širšem območju Logatca, Postojne,
Cerknice, Loške doline in ponekod v višjih predelih severnoprimorske regije (Vojsko, Čekovnik, Krnice, Oblakov Vrh, Šebreljski Vrh).
Dne 10. februarja se je število odjemalcev brez električne energije
znižalo na 10.000, 11. februarja na 6500, 12. februarja na 5600 in
13. februarja na 4500 in 14. februarja na 4100 (od tega na območju
Elektra Ljubljana 3500, ostalo na območju Elektra Primorska). Do
17. februarja se je to število znižalo na nekaj več kot 1000, v glavnem
na območju Elektra Ljubljana − na območju Logatca, Cerknice in
Loške doline. Na Gorenjskem so napajanje območja Jezerskega rešili
z napajanjem iz Avstrije, saj bo popravilo daljnovoda iz doline trajalo
več mesecev.
Dne 25. februarja so bili na območju Elektra Ljubljane še trije odjemalci brez električne energije, 430 pa jih je bilo še vedno priključenih na napajanje z električno energijo prek agregatov. Na območju
Elektra Primorska pa je bilo še 66 odjemalcev brez električne energije, 2650 pa so jo jim zagotavljali prek agregatov.

POSLEDICE NA ŽELEZNIŠKEM IN CESTNEM
OMREŽJU TER MOTNJE V DELOVANJU
ŽELEZNIŠKEGA IN CESTNEGA PROMETA
Zaradi izpada električne energije je bila v najbolj kritičnih dneh na
celotnem omrežju elektrificiranih prog onemogočena električna vleka. Razmere so bile najhujše med Pivko in Borovnico, kjer je prišlo
do porušenja več drogov in nosilcev voznega voda, na več odsekih
cest so bile ovire na progi zaradi padajočih dreves, ponekod tudi zaradi plazov. Železniške postaje Postojna, Pivka in Prestranek so bile
odete v žled več dni. Na omenjenih železniških postajah so bile poškodovane ali polomljene vse konzole vozne mreže in nekaj stebrov.
Nevarnost na postajnih območjih je predstavljala polomljena in poškodovana vegetacija. Dne 1. februarja so bile prekinjene tudi telekomunikacije zaradi prekinitve magistralnega optičnega kabla na treh
lokacijah. Na relaciji Borovnica – Verd – Rakek – Postojna je prišlo
do izpada telefonskih in s tem tudi podatkovnih povezav z Ljubljano.
Občasno so se motnje v telekomunikacijah pojavljale tudi na drugih
odsekih prog kot tudi motnje v oskrbi z električno energijo in podrta
drevesa na odsekih posameznih prog.
Marsikje je bil ohromljen železniški promet, a je bil v nekaj dneh
deloma sproščen. Izjema je območje Notranjske oziroma železniška
proga med Borovnico in Divačo, kjer potniški promet ne bo mogoč
še več mesecev. Dne 6. februarja je bila vzpostavljena železniška povezava med Ljubljano in Koprom, saj so ekipe Slovenskih železnic v
težavnih pogojih očistile oba glavna tira, na katerih bo do nadaljnjega promet potekal z dizelskimi lokomotivami. Proga proti Kopru je
bila 7. februarja spet odprta za vožnjo tovornih vlakov. Znova je bil
vzpostavljen prevoz vlakov med Ljubljano in Jesenicami z električnimi lokomotivami.
Zaradi podrtih dreves in elektrodistribucijske infrastrukture je
bilo predvsem od 2. februarja do 4. februarja zaprto zelo veliko število državnih cest. Večino cest so v naslednjih dneh sicer
usposobili. Na avtoceste je padlo več kot 1000 dreves in še več na
območja varovalnega pasu ob avtocestah. Poškodovanih je bilo
za 40 kilometrov varovalnih ograj in uničene številne signalne in
varnostne naprave.
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POSLEDICE V KMETIJSTVU IN GOZDOVIH
Posledice na kmetijskih kulturah je posredovala Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, ki je 3. februarja preverila stanje kmetijskih kultur (predvsem sadnih dreves) na območju Dolenjske, Posavja, Bele
krajine, Notranjske, Primorske, Gorenjske, Štajerske in Pomurja.
Po prvih ocenah razmere niso kritične, žled v intenzivnih sadovnjakih ni nikjer povzročil večje škode. Žled na vejah je imel obseg
kot pri ukrepu oroševanja. Precejšnja škoda je bila opažena v travniških sadovnjakih – predvsem na jablanah in hruškah (Dolenjska,
Zgornjesavska dolina, Koroška, Pivško in Tolminsko), ki niso bile
oskrbovane oziroma obrezane. Zelo prizadeti oziroma polomljeni so
orehi.
Že do vključno 31. januarja je žled na Notranjskem in v severnoprimorski regiji prizadel najmanj 20.000 hektarov gozdov. Po zadnjih objavljenih podatkih je žled prizadel več kot 500.000 hektarov gozdov, uničene pa je kar 9.386.776 m3 lesne mase Količina je
mnogo višja, kot je letni posek v zadnjih nekaj letih. Na najmanj 660
hektarih je gozd popolnoma uničen. Med poškodovanimi drevesi
je tretjina iglavcev (3.137.122 m3), ostalo (6.178.403 m3) so listavci. Neprevozna je bila več kot polovica gozdnih cest oziroma 93 %
gozdnih cest na območjih, ki jih je prizadel žled (najmanj 6300 kilometrov), ki marsikje pomenijo edino prometnico do posameznih
kmetij in zaselkov. Prizadeti so bili gozdovi pod nadmorsko višino
približno 1200 metrov v večini države (razen v nižjih predelih jugozahodne Slovenije, na vzhodu in skrajnem severovzhodu države
ter ponekod v Spodnjem Posavju). Najhuje je bilo na Notranjskem,
ponekod na Gorenjskem in Kočevskem. Gre za naravno katastrofo,
ki je v gozdovih v Sloveniji še ni bilo. Posledice žleda bodo vidne še
dolgo časa, sanacija bo potekala več let. Pričakujejo preveliko razmnoževanje podlubnikov v naslednjih letih in pogostejše vetrolome
v razrahljanih sestojih.
Ob tem ni nepomembno dejstvo, da so zaradi podrtih dreves in polomljenih vej marsikje zatrpane tudi struge predvsem manjših vodnih teles, kar lahko v daljšem obdobju dodatno zmanjša pretočnost
njihovih strug in povečanje možnosti, da zaradi tega lahko dodatno
pride do poplavljanja oziroma sekundarnih škod na cestiščih.

MOTNJE V DELOVANJU ZVEZ
Zaradi podrtih dreves in izpadov električne energije na repetitorjih je prišlo do motenj v delovanju mobilnega omrežja oziroma jih
uporabniki na območjih brez elektrike niso mogli uporabljati zaradi
izpraznjenih baterij na GSM napravah. Za nekaj časa so bile prekinjene tudi komunikacije na posameznih območjih radijskega sistema zvez ZARE. Težave z zagotavljanjem brezžične komunikacije so
bile tudi na sistemu zvez TETRA, ki jih je policija sproti sanirala z
začasnimi rešitvami.

OPOZORILA NA NEVARNOST VREMENSKE
UJME IN ODZIV
V nadaljevanju podajamo odziv organov in služb, ki so nam podali
poročila, ali so bili podatki iz njihove pristojnosti javno objavljeni.
Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonskimi pristojnostmi vodi
zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic, ureja mednarodno pomoč, odloča o uporabi sredstev proračuna Republike
Slovenije za pokrivanje stroškov zaščitnih in reševalnih akcij državnih sil, odloča o uporabi sredstev proračuna RS za pomoč prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih možnosti za življenje. Po
opozorilu na nevarnost je vzpostavila sistem spremljanja posledic
vremenske ujme.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Agencija Republike Slovenije
za okolje, ki je pristojna za opazovanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju, je na obilno sneženje in
visok sneg opozorila že 29. januarja. Dne 31. januarja je organizirala
tiskovno konferenco, na kateri je razglasila rdeči alarm zaradi pričakovane velike količine novozapadlega snega in zelo velike nevarnosti
snežnih plazov v severozahodnem delu Slovenije ter oranžni alarm
zaradi pojavljanja žledu v jugozahodnem delu države. Takšno stanje
je bilo veljalo do 2. februarja, ko so za celotno državo razglasili rdeči
alarm zaradi nevarnosti pojavljanja žledu. Od 4. februarja dalje so
se stopnje alarma zaradi žledu v vzhodni polovici države znižale do
rumene, v jugozahodnem delu Slovenije pa do oranžne. V tem delu
je zaradi taljenja žledu in visoke podtalnice grozila nevarnost poplav
na kraških podoljih in kraških poljih.
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Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je v skladu s svojimi
pristojnostmi in odgovornostjo za učinkovito vodenje in usmerjanje zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah od
31. januarja dalje spremljal razmere in v sodelovanju z dežurnim
delavcem Uprave RS za zaščito in reševanje, usklajeval intervencije
in pomoč države glede na potrebe na terenu predvsem v občinah
Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica, namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije pa je koordiniral delo na sedežu Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je
pristojna za razglašanje nevarnosti nesreč, obveščanje predstavnikov
lokalnih skupnosti o nevarnostih, izvajanja obveščanja in alarmiranja
ogroženih prebivalcev, zagotavljanjem pogojev za delovanje poveljnika in štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, je na podlagi neugodne meteorološke prognoze Agencije Republike Slovenije za okolje in izdane odredbe poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije
izdala opozorilo o nevarnosti vremenske ujme svojim izpostavam in
jim naložila, da o nevarnosti obvestijo župane predstavnike lokalnih
skupnosti pristojnih za zaščito, reševanje in pomoč, poveljnike civilne zaščite, regijske in občinske gasilske poveljnike in prebivalce.
Izvedla je nalogo preverjanja razpoložljivih materialnih sredstev v
državnih rezervah za primer poplav in žleda ter glede na razmere
zahtevala ustrezno pripravljenost in povečano število operativcev v
regijskih centrih za obveščanje (v nadaljevanju tudi ReCO) ter logističnih centrih. Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS)
je od 30. januarja dalje poleg rednih izdal vrsto izrednih informativnih biltenov z opozorili o nevarnosti snežnih plazov, poplav in
predvsem žledenja, ki jih je pošiljal vsem prejemnikom. Izpostave
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so z opozorili
seznanile župane, predstavnike lokalnih skupnosti, poveljnike civilne zaščite občin in ostale odgovorne za zaščito in reševanje v občinah. Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so
vzpostavile dodatno dežurstvo v vseh centrih za obveščanje.
V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bila odrejena dosegljivost zaposlenih v logističnih centrih. Dne 31. januarja je
bilo iz logističnih centrov izdano 5000 poplavnih vreč in zagotovljen
reševalni čoln, dne 1. februarja dopoldan pa je bilo občini Postojna
iz državnih rezerv zagotovljeno 30 manjših agregatov ter en večji
30 kWA agregat za električno energijo. Izpostave Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje so v svojih logističnih centrih pregledale stanje zalog državnih rezerv materialnih sredstev (predvsem

agregatov za električno energijo). Generalni direktor je vsem izpostavam Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje odredil,
da agregate iz regijskih skladišč pripravijo za transport najkasneje
do 2. februarja zjutraj. Dne 2. februarja je bila vzpostavljena Skupina
za podporo poveljniku in štabu Civilne zaščite Republike Slovenije,
ki je v polni zasedbi delovala do 14. februarja, od tedaj dalje pa v
operativni zasedbi.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je takoj po prošnji za mednarodno pomoč 2. februarja pripravila nastanitveno bazo
Logatec za sprejem in nastanitev tujih enot. Delovala je do 28. februarja. Prav tako je izvedla vse aktivnosti za nemoten prihod in
nastanitev enot ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in elektrodistribucijskimi podjetji razporejala mednarodno pomoč glede na
potrebe.
Po 5. februarju so bile zaradi morebitne nevarnosti poplav skladno
z odredbo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije v večini regijskih logističnih centrov obnovljene zaloge protipoplavnih vreč.
Slovenska vojska v skladu s svojimi pristojnostmi sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah s pripadniki Slovenske vojske ter pomaga z razpoložljivo
tehniko, sredstvi in objekti. Aktivnosti izvaja po odredbi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Tako je bila Slovenska vojska
skladno z usmeritvami načelnika generalštaba Slovenske vojske od 1.
februarja v pripravljenosti za nudenje pomoči, predvsem z možnostjo namestitve in prehrane, prevozov raznega materiala in zagotavljanje dodatnih agregatov za električno energijo ter čiščenje prometnih in drugih površin.
Ministrstvo za notranje zadeve in policija tudi ob naravnih in drugih nesrečah opravljata temeljno nalogo zagotavljanja javnega reda
in miru, varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
nadzor in urejanje prometa. Zato sta tako ministrstvo kot policija od
30. januarja spremljala stanje in posledice ujme ter izvajala (razen na
območju policijskih uprav Novega mesta in Murske Sobote) naloge,
ki jih policija izvaja v skladu z načrti delovanja in nalogami policije
ob naravnih in drugih nesrečah ter naloge neprekinjenega delovanja
javne uprave.
Ministrstvo za zdravje, ki je med drugim pristojno za organiziranje
nujne medicinske pomoči ter bolnišnično oskrbo, spremljanje stanja
in določanje prednosti ter usmerjanje aktivnosti pri oskrbi z zdravili,
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opremo in medicinsko oskrbo, je potem ko je prišlo do daljših izpadov električne energije, vzpostavilo evidenco zdravstvenih domov
brez električne energije ter pacientov, ki za delovanje medicinskih
pripomočkov nujno potrebujejo električno energijo. Na celotnem
območju se je z manjšimi prekinitvami in začasnim preusmerjanjem
bolnikov v sosednje zdravstvene ustanove zagotavljala zdravstvena
oskrba za prebivalce, neprestano je delovala nujna medicinska pomoč v regiji.
Občine so dolžne organizirati učinkovit odziv na vse naravne in
druge nesreče, ki se lahko zgodijo v občini. V ta namen župan organizira civilno zaščito ter načrtuje in organizira aktivnosti zaščite,
reševanja in pomoči ob nesrečah. V primeru, da obseg in posledice
nesreče presegajo zmožnosti občine, skladno z načelom postopnosti
zaprosi za pomoč sosednje občine, regijo in državo. V večini občin
so po obvestilu o nevarnosti vremenske ujme vzpostavili spremljanje
razmer ter ustrezno zvišali stanje pripravljenosti gasilcev in drugih
reševalnih služb.

ODZIV PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŽB
Na podlagi opozoril Agencije Republike Slovenije za okolje so bile
na posameznih območjih aktivirane poklicne in zlasti prostovoljne
gasilske in druge reševalne enote, komunalne, cestne in druge službe, v najbolj prizadetih občinah štabi civilne zaščite ter druge službe in organi, še posebej tisti, ki upravljajo z različno infrastrukturo
(elektrodistribucijska, cestna in komunalna podjetja, Telekom, …).
Regijski štabi civilne zaščite so bili v operativni sestavi aktivirani
tako v ljubljanski, severnoprimorski, notranjski, gorenjski, zahodnoštajerski, vzhodnoštajerski, koroški, podravski, zasavski, dolenjski in
posavski regiji kot tudi v večini občin na teh območjih. Vsaka služba
je skladno s svojimi pristojnostmi glede na okoliščine odstranjevala
posledice vremenske ujme, kolikor je bilo to mogoče glede na njeno
intenzivnost, obseg posledic in stopnjo varnosti izvajanja aktivnosti.
Vlada Republike Slovenije je ves čas spremljala problematiko na prizadetih območjih ter glede na posledice in poškodovanost elektroenergetskih objektov že 2. februarja sprejela sklep, da Slovenija zaprosi za mednarodno pomoč. Vlada se je s posledicami seznanila na
seji 4. februarja. Predsednica vlade je večkrat obiskala prizadeta območja, se seznanila z razmerami in težavami na terenu ter spremlja

delo resorjev. Vlada je sprejela interventne ukrepe, ki so natančneje
opredeljeni v nadaljevanju.
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je aktiviral državno
enoto za hitre reševalne intervencije, spremljal in koordiniral naloge zaščite, reševanja in pomoči na državni ravni, zagotavljal pomoč
občinam, spremljal in po potrebi pomagal pri učinkovitejšem delu
poveljnikov in štabov civilne zaščite občin. Pri delu mu je strokovno
pomagal štab Civilne zaščite Republike Slovenije, ki je deloval v operativni sestavi. Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je med
1. in 14. februarjem aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob
poplavah in na podlagi ocene trenutne situacije sprejemal usmeritve
za nadaljnje delo sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je od 31. januarja do
vključno 14. februarja skupno izdal 21 odredb za 15 različnih organizacij, služb na nivoju države in operativni sestav civilne zaščite, ter
190 odredb za uporabo sil in sredstev Slovenske vojske, in sicer:
1.

aktiviranje podpornih služb in delovanje logističnih centrov
na območju Notranjske in Severne Primorske;
2. odredba o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja
ob poplavah;
3. odredba Ministrstvu za zdravje – za preverjanje potreb po električnih agregatih za prebivalce, ki potrebujejo oksigenatorje;
4. odredba za interventni nakup električnih agregatov in protipoplavnih vreč;
5. odredba podjetju Eles za vzpostavitev stanja na električnem
omrežju, nujno za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali
in okolja;
6. odredba o aktiviranju gasilskih enot z območja Podravja in
Pomurja za pomoč;
7. odredba o izdaji materialnih-tehničnih sredstev iz Državnega
logističnega centra Roje;
8. odredba o vzpostavitvi delovanja sistema radijskih zvez ZARE;
9. odredba za vzdrževanje električnih agregatov;
10. odredba za aktiviranje ekipe pogodbenih pripadnikov civilne zaščite TRE ESDN4;
11. odredba Agenciji Republike Slovenije za okolje za čiščenje
vodotokov;

4

Ekipe za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami.
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12. odredba Rdečemu križu Slovenije za psihosocialno pomoč v
Postojni;
13. odredba za aktiviranje jamarjev;
14. odredba Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo –
Zavodu za blagovne rezerve za popolnitev blagovnih rezerv z
generatorji električne energije;
15. odredba Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – za čiščenje hidromelioracijskih sistemov in drugih vodnih kanalov.
Za potrebe aktiviranja pripadnikov Slovenske vojske in materialnih sredstev Slovenske vojske za izvajanje neposredne pomoči
pri odpravljanju posledic nesreče in za upravljanje vseh aktiviranih
sredstev je bilo izdanih 190 odredb.
Ministrstvo za notranje zadeve in policija. Policisti so na prizadetih območjih skladno s svojimi pristojnostmi in s pomočjo pristojnih
služb izvajali ustrezno zavarovanje zaprtih državnih in lokalnih cest,
ki so bile poplavljene, poškodovane oziroma neprevozne zaradi podrtega drevja in drogov telekomunikacijske in elektrodistribucijske
infrastrukture. Policija je izvajala naloge varovanja življenj, osebne
varnosti in premoženja ljudi ter vzdrževanje javnega reda na prizadetih območjih. Trenutni podatki iz terena ter poročila preteklih dni
kažejo, da je policija obvladovala varnostno situacijo.
Zaradi izpadov električne energije je policija imela nekaj težav z zagotavljanjem brezžične komunikacije. Težave so bile sproti sanirane
z izvedbo začasnih rešitev.
Za zagotavljanje nemotenega dela policistov in vzpostavljanja normalnih življenjskih razmer na prizadetih območjih so delovali predstavniki policije v štabih civilne zaščite na različnih ravneh.
Predstavnik uprave uniformirane policije pri generalni policijski
upravi je aktivno sodeloval s predstavniki različnih ministrstev, ki so
hkrati tudi člani štaba Civilne zaščite Republike Slovenije. Na podlagi pridobljenih informacij je usmerjal delo policije na območju celotne države.
Policija je aktivno sodelovala pri zagotavljanju nemotenega prehoda
meje reševalcev in drugih oseb iz tujine, ki so prihajale na pomoč.
Predstavniki policijskih uprav so delovali v regijskih štabih civilne
zaščite na prizadetih območjih, kjer so skrbeli za nemoten potek dela
policije na območjih policijskih uprav. Vodstva policijskih postaj so

prek sodelovanja s štabi civilne zaščite občin odrejali ukrepe policistom na terenu.
Policija je na terenu nudila pomoč silam za zaščito, reševanje in pomoč pri zagotavljanju nemotenih prevozov opreme in blaga na prizadeta območja ter pogoje za nemoteno opravljanje njihovega dela.
Na cestnih zaporah je usmerjala in urejala promet ter obveščala javnost o stanju in prevoznosti cest, cestnih zaporah in drugih posebnostih v prometu.
Posebno pozornost je policija namenila slabo dostopnim in prizadetim območjem z okrepljenimi oblikami policijskega dela, kot sta
opazovalna in patruljna služba. Nadalje je policija izvedla veliko
ukrepov za preprečevanje kaznivih dejanj na prizadetih območjih.
Podatki s terena so kazali na tatvine električnih generatorjev in goriva zanje ter velik porast tatvin podrtih električnih vodov. Z namenom preprečevanja tovrstnih pojavov je policija aktivirala posebno
policijsko enoto z manj prizadetih območij, ki je na prizadetih območjih izvajala policijske naloge.
Preventivna dejavnost je bila vseskozi zagotovljena tudi z obveščanjem na spletni strani policije, kjer so objavljeni številni nasveti za
samozaščitno ravnanje državljanov ter z obvestili v ostalih sredstvih
javnega obveščanja.
Prav tako je policija poskušala zagotavljati svojim delavcem na prizadetih območjih kar se da normalne življenjske pogoje. V ta namen
je na prizadeta območja poslala generatorje za električno energijo iz
lastnih rezerv. Omeniti je treba, da je policistom in delavcem policije, ki prebivajo na prizadetih območjih, ponudila nastanitev v lastnih
nastanitvenih kapacitetah v Policijski akademiji v Tacnu in prehodnem domu za tujce.
Omenjene nastanitvene kapacitete je policija ponudila tudi za potrebe prizadetih prebivalcev ter v intervenciji sodelujočim silam za
zaščito reševanje in pomoč.
Policija je neprestano spremljala varnostno situacijo na terenu in
temu ustrezno prilagajala kadrovske potrebe. Potrebe po kadrih na
prizadetih območjih je dopolnjevala s kadri z manj prizadetih območij. Prav tako je treba poudariti, da je policija za opravljanje svojih nalog na prizadetih območjih izvajala policijska pooblastila, ki v
skrajnih primerih zahtevajo tudi izrekanje glob za storjene ali ponavljane kršitve. Kljub naravni nesreči je policija dolžna poskrbeti za
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varnost ljudi, njihovega življenja in premoženja, to pa lahko doseže
samo z izvajanjem policijskih pooblastil.
Delovanje upravnega dela ministrstva zaradi posledic ujme ni bilo
prizadeto v tolikšni meri, da ne bi bilo mogoče izvajati rednih dejavnosti. Preučena je bila možnost ustanovitve koordinacijskega štaba
Ministrstva za notranje zadeve za obvladovanje izjemnih okoliščin
in odpravljanje njihovih posledic, vendar do aktiviranja ni prišlo, saj
so bile razmere obvladljive v okviru redne dejavnosti ministrstva.
Okrnjeno je bilo delo nekaterih upravnih enot (v nadaljevanju UE)
na najbolj prizadetih območjih. Tako so bile zaprte UE Postojna,
Logatec in Cerknica. Po zadnjih podatkih je s pomočjo agregatov
že omogočeno delo na UE Postojna in Logatec, vendar v omejenem
obsegu in odvisno od izpadov električne energije. UE Cerknica do 7.
februarja še ni poslovala. Državljani iz prizadetih območij so lahko
nujne zadeve opravljali v sosednjih UE (seznam je bil objavljen na
spletni strani Ministrstva za notranje zadeve).
Ministrstvo za obrambo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje je zagotavljala neposredno in stalno podporo poveljniku in štabu Civilne zaščite Republike Slovenije in prek pristojnih
izpostav podporo regijskim štabom civilne zaščite. Skrbela je za
pravočasno aktiviranje reševalnih sestavov, koordinacijo pomoči
na prizadetih območjih ter izdajo potrebnih materialno tehničnih
sredstev iz državnega in regijskih logističnih centrov. Prav tako je
po odredbi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije aktivirala
Državno enoto za hitre reševalne intervencije. Po odločitvi vlade je
prek Civilne zaščite Republike Slovenije zaprosila Evropsko unijo za
mednarodno pomoč in organizirala nastanitev in prehrano enot iz
tujine. Evropsko unijo je tekoče obveščala o razmerah v Sloveniji ter
o uporabi prejete pomoči iz tujine.
Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) je med 30. januarjem in 5. februarjem izdal sedem rednih informativnih biltenov,
štirinajst 12-urnih poročil ter več izrednih informativnih biltenov o
posledicah vremenske ujme. Po 6. februarju se je število izdanih izrednih informativnih biltenov začelo zmanjševati.
Od 31. januarja do vključno 7. februarja so regijski centri za obveščanje na področju celotne Slovenije prejeli 37.825 klicev v sili na
telefonsko številko 112, kar dnevno povprečno znese 4728 klicev. Od
tega jih je bilo največ v Regijskem centru za obveščanje Ljubljana,
tj. 9516, v Postojni 4788, Mariboru 4375, Kranju 4005 in Celju 3892

klicev. Za primerjavo le podatek, da so regijski centri za obveščanje v
letu 2013 na dan povprečno prejeli 1529 klicev, v omenjenih dneh pa
je v najbolj obremenjenem dnevu, tj. 2. februarja, pomoč na številki
112 iskalo kar 9459 kličočih, kar je šestkrat več kot običajno. Največ
klicev na ta dan so prejeli v Regijskem centru za obveščanje Ljubljana
od 16. do 17. ure, in sicer 230, v Mariboru od 18. do 19. ure 150, v
Celju od 17. do 18. ure 116, v Kranju 1. februarja od 18. do 19. ure 79
klicev in v Postojni od 19. do 20. ure 84 klicev. Poudariti velja, da so
bili vsi prevzeti klici posredovani ustreznim službam. Število klicev
na klic v sili na telefonsko številko 112 bi bilo v najbolj prizadetih
regijah še višje, če bi na teh območjih normalno delovali telefonski
sistemi operaterjev mobilne in stacionarne telefonije. Glede na predvidene razmere in število klicev smo v okviru zmožnosti okrepili
delo v centrih za obveščanje tako, da je samo za prevzem, obveščanje in aktiviranje reševalnih enot namesto dveh skrbelo več operaterjev, v najbolj obremenjenem Regijskem centru za obveščanje v
Ljubljani tudi do pet, ki so v danih okoliščinah komaj uspeli opraviti
svoje delo. Odzivni čas operaterjev za 90 % vseh klicev na številko
112 se je v tem obdobju v povprečju gibal od 6,91 do 11,83 sekund.
Najdaljši, dolg 14,31 sekund, je bil v Regijskem centru za obveščanje
Ljubljana dne 2. februarja, kjer so v celem dnevu sprejeli 2644 klicev.
Po 7. februarju se je število klicev precej znižalo, in sicer 8. februarja
na 2200 in 9. februarja na 1858. Slednja številka sicer še vedno predstavlja približno 20 % višje število klicev, kot znaša dnevno povprečje
v lanskem letu (1529). Skupno so med 30. januarjem in 9. februarjem
so operaterji na telefonski številki za klic v sili 112 prejeli več kot
43.000 klicev.
Za zagotavljanje delovanja javnih komunikacijskih omrežij je Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje sprejela naslednje ukrepe:
•

•

od operaterja javnih telekomunikacijskih storitev, Telekom, d.
d., je na podlagi predhodnega dogovora dne 3. februarja prejela
spisek prednostnih telekomunikacijskih objektov, ki so nujni
za zagotavljanje delovanja telekomunikacijskih omrežij. Spisek
je posredovala vsem predstavnikom elektrodistributerjev s
prošnjo, da na navedenih objektih in v okviru svojih tehničnih zmožnosti prednostno zagotavljajo preskrbo z električno
energijo;
na vseh telekomunikacijskih objektih, z izjemo enega, ki so v
upravljanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za
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•

obrambo, je bilo zagotovljeno napajanje iz ustreznih električnih
agregatov, na katere so se lahko priključili tudi operaterji javnih
telekomunikacijskih storitev;
dogovorjeni so bili prevozi agregatov s pomočjo helikopterske enote Slovenske vojske na posamezne telekomunikacijske
objekte, s katerimi bomo zagotavljali tudi delovanje javnih telekomunikacijskih sistemov na teh objektih. Prevozi so bili izvedeni takoj, ko so vremenske razmere to dovoljevale.

Slovenska vojska je bila v pomoč prizadetim ob vremenski ujmi
vključena že 1. februarja. Skladno z usmeritvami načelnika generalštaba Slovenske vojske so prvi pripadniki Slovenske vojske dne
1. februarja 2014, v manjšem številu (8) prispeli na območje Pivke
in Postojne, prav tako naslednji dan (154 vojakov), ki so pomagali pri odpravljanju posledic predvsem na Notranjskem. Hkrati je
Slovenska vojska dvignila pripravljenost za določene enote za pomoč
pri odpravljanju posledic žleda. Vzporedno je izvajala načrtovanje
za uporabo enot Slovenske vojske po načrtu VIHRA od 1. februarja
dalje. Dne 3. februarja je bilo na terenu ne le na Notranjskem, pač pa
tudi drugod po Sloveniji, 384 vojakov, 4. februarja 373. Povsod po
Sloveniji so opravljali različne naloge, predvsem so bili angažirani
pri čiščenju prometnih površin, razvozu raznega materiala, dovozu
nujnih življenjskih potrebščin, agregatov za električno energijo ipd.
Dne 5. in 6. februarja so bili na primer angažirani na območjih krajev Postojna, Ljubljana, Cerknica, Preddvor, Celje, Maribor, Vrhnika,
Prestranek, Mačkovec, Lukovica, Velike Lašče, Kobarid, Cerkno,
Logatec, Kropa, Dražgoše, Jezersko, Žužemberk, Bresternica, Ruše,
Puščava, Kamnica, Nazarje, Ljubno, Velenje, Mozirje, Šoštanj, Gornji
Grad, Černivec, Radmirje, Otiški Vrh, Mislinja, Ravne na Koroškem,
Dobja vas, Čepovan, Idrija, Velike Lašče, Kranj, Slovenj Gradec,
Velenje, Mozirje, Pivka, Nova Gorica, Škofja Loka, Radovljica,
Žiri, Ribnica. Dne 5. februarja je bilo angažiranih 681 pripadnikov
Slovenske vojske, 6. februarja 650, 7. februarja rekordnih 719, 8. februarja po 450, 9. februarja pa 465. Slovenska vojska je prek sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovila tudi več kot
100 agregatov različne moči za električno energijo, direktno pa še
enkrat toliko.
Po podatkih generalštaba Slovenske vojske je do vključno 9. februarja 3884 pripadnikov skupno opravilo 31.684 delovnih ur (8,20 ure/
osebo). Aktivnosti so bile izvedene s 650 terenskimi in tovornimi vozili in 147 bojnimi vozili (LKOV 4 x 4 in 6 x 6) (seštevek po dnevih).

Prevoženih je bilo 51.278 km, porabljenih je bilo 13.777 litrov goriva
D2 in 2021 litrov goriva eurosuper.
Do 9. februarja sta za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami letela dva helikopterja Slovenske vojske z dvema nalogama (Slivnica in snemanje posledic vremenske ujme) – skupaj sta
opravila 12,5 ur letenja. Kasneje je bilo opravljenih še nekaj letov za
potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem za zagotovitev delovanja repetitorjev sistema ZARE.
Od 10. februarja dalje je bila Slovenska vojska angažirana zlasti na
Notranjskem, kjer so bile aktivnosti usmerjene v vzpostavitev delovanja vojaške pralnice v Postojni in v Loški dolini ter v odstranjevanje podrtega drevja in vejevja na prometnicah. Pomagali so tudi
drugod, zlasti v severnoprimorski in gorenjski regiji.
Po preklicu aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 14. februarja so se pri Slovenski vojski nadaljevale operativne
naloge, ki so potekale po občinah že dalj časa (npr. agregati, pralnica
perila, prevoz z Valuki ipd), in sicer po predhodnem dogovoru občin
z domicilnimi enotami Slovenske vojske.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Direkcija Republike
Slovenije za ceste je v sodelovanju z vzdrževalci koncesionarji po
posameznih območjih takoj pristopila k ukrepom, in sicer z zavarovanji, zaporami, kjer promet ni bil več mogoč ali bi odprtje določenega dela ceste pomenila nevarnost za udeležence, in tudi k preprečitvi večje škode, predvsem na cestah. Pomagali so pri obsekavanju in
odstranjevanju drevja s cest. Ponekod so izvedli tudi nujna popravila
prometne signalizacije in varnostnih ograj.
Nadzorniki Direkcije Republike Slovenije za ceste po koncesijskih
pogodbah so bili na terenu in skupaj z vodji koncesionarjev usklajevali delo. Dne 5. februarja je 18 mešanih ekip (cestarji, delavci
gozdnih gospodarstev in pripadniki Slovenske vojske) začelo z odstranjevanjem podrtega drevja na državnih cestah. Zaradi žledu, podrtega drevja ter zimskih razmer so bili zaprti številni odseki državnih cest na območju celotne Slovenije, saj je bil promet nemogoč in
smrtno nevaren. Večino cest so vzdrževalci s pomočjo gasilcev ter
pripadnikov Slovenske vojske že uspeli očistiti.
Med 30. januarjem in 5. februarjem je bilo za izvajanje del v zimski
službi na terenu 443 vozil in strojev, 863 delavcev, ki so delo opravljali skoraj neprekinjeno. Porabljenih je bilo 15.391 ton soli. Te stroške
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bodo koncesionarji obračunali v okviru rednega vzdrževanje (zimska služba).
Marsikje je bil ohromljen železniški promet, a je bil v nekaj dneh
deloma sproščen. Izjema je območje Notranjske oziroma železniška
proga med Borovnico in Divačo, kjer potniški promet ne bo mogoč
še več mesecev. Glede na pristojnosti je ministrstvo sprejelo sklep o
prednostnih prevoznih storitvah v železniškem prometu, s katerim
prednostno zagotavljajo:
•
•

v potniškem prometu osnovno mobilnost prebivalstva v času
konic (prevoz potnikov na delo in z dela, prevoz šolarjev, dijakov in študentov) ter zagotavljanje mednarodnih povezav;
v tovornem prometu:
–– oskrbo gospodarstva in ključnih gospodarskih subjektov
(naftni derivati, premog, surovine, žitarice, avtomobili, rezervni deli, nevarne snovi idr.), kot so Petrol, Talum, TETOL, Cinkarna Celje, Gorenje, Revoz idr.;
–– dostavo in odvoz vlakov za potrebe delovanja Luke Koper
(multimodalne storitve);
–– prevoze kontejnerskih vlakov in intermodalni transport;
–– servisiranje mednarodnih tovornih koridorjev za oskrbo
ključnih kupcev (Voest Alpine, Volkswagen, Fiat, US Steel
idr.).

Dne 6. februarja je bila vzpostavljena železniška povezava med
Ljubljano in Koprom, saj so ekipe Slovenskih železnic v težavnih pogojih očistile oba glavna tira, na katerih bo promet do nadaljnjega
potekal z dizelskimi lokomotivami. Proga proti Kopru je spet odprta
za vožnjo tovornih vlakov.
Elektrodistribucijska podjetja so se vse dni ukvarjala z velikimi
težavami pri oskrbi z električno energijo zaradi podrtih električnih žic, podrtih drogov in podrtih dreves na trasah daljnovodov.
Delo je potekalo skoraj neprekinjeno, pri odstranjevanju drevja,
vej in pri zagotavljanju komunikacij so jim pomagali pripadniki
sil za zaščito, reševanje in pomoč in pripadniki Slovenske vojske.
Vzpostavljena je bila dnevna koordinacija predstavnikov ministrstva, vseh elektrodistribucijskih podjetij ter Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, ki je določala prioritete pri zagotavljanju električne energije s pomočjo agregatov. Veljale so naslednje prioritete:

•
•
•

oskrba javnih zavodov (bolnišnice, domovi za ostarele, šole
idr.),
prednostni telekomunikacijski objekti in črpališča pitne vode,
napajanje transformatorskih postaj (kriterij števila odjemalcev
in čas brez elektrike).

V začetku ujme so ocenjevali, da bodo vsi prebivalci lahko dobili
urejeno oskrbo z električno energijo šele po več tednih. Ne glede na
to so bila v državi še 19. februarja posamezna manjša območja še vedno brez električne energije. Sanacija elektrodistribucijskih sistemov
bo dolgotrajna in zahtevna. Treba bo razmisliti o strategiji razvoja
elektrodistribucijskega omrežja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. februarja izdalo obvestilo vsem šolam, naj razmislijo o morebitnem izvajanju pouka v naslednjih dneh, saj razmere zaradi težavnega dostopa in zaradi
pomanjkanja električne energije marsikje niso omogočale izvedbe
pouka. Preklican je bil tudi pisni izpit iz zimske poklicne mature. Po
podatkih ministrstva je bilo 3. februarja zaprtih 133 osnovnih šol (40
%), 20 srednješolskih zavodov (17 %) ter en vrtec v celoti, 30 vrtcev
pa je delovalo v omejenem obsegu. Dne 4. februarja je bilo zaprtih
približno 40 % osnovnih šol, 3 % srednješolskih zavodov, 15 enot vrtcev je delovalo v omejenem obsegu, v celoti je bil zaprt samo Vrtec
Postojna. Dne 5. februarja je bilo zaprtih 11 osnovnih šol, en srednješolski šolski center, ena srednja šola ter približno 10 enot vrtcev. Po
5. februarju se je število zaprtih vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih enot hitro zmanjševalo. 10. februarja ni delovalo le še
manjše število podružničnih šol, učencem pa so omogočili izvedbo
pouka v matičnih šolah. Vse potrebne informacije so do 10. februarja objavljali in posodabljali na njihovi spletni strani.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na skupno zaprosilo ministrstev in Zbornice upraviteljev Slovenije pozvalo upravitelje stečajnih postopkov, da bi glede na težke razmere v nekaterih
delih Slovenije v vseh insolventnih postopkih, ki jih vodijo, pregledali, če razpolagajo s kakšnim električnim agregatom, ki bo predmet prodaje in ni nujno potreben, ter ga za določen čas odstopijo v
uporabo. Do 10. februarja se je odzval en stečajni upravitelj. Agregat
je bil poslan na Notranjsko za pomoč gospodarskim družbam na
Notranjskem.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ugotavljala škodo na kmetijskih objektih zaradi
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porušenih dreves ali visokega snega. Največje težave so bile na odročnih kmetijah tudi zaradi izpada elektrike in slabo prevoznih cest
(prevozi mleka idr.). Molža je na marsikateri kmetiji potekala ročno
ali pa s pomočjo agregata, če so ga kmetje imeli. Škodo beležijo tudi
na ograjah pašnikov, delno zaradi podrtega drevja, delno zaradi snega in žleda. Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so
se povezali s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske
Koroške, ki so v primeru, da ne bo uspelo zagotoviti napajanja z električno energijo visokogorskih kmetij, zagotovili nekaj agregatov.
Zavod za gozdove Slovenije skrbi za zagotovitev prevoznosti gozdnih cest in odstranjevanje drevja. Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje bo Zavodu za gozdove v okviru projekta SAFER
zagotovila podatke satelitskih posnetkov gozdov, iz katerih bo mogoče izdelati oceno škode na gozdovih. Posledice žleda bodo vidne
še dolgo časa, sanacija bo potekala več let. Pričakujejo preveliko namnožitev podlubnikov v naslednjih letih in pogostejše vetrolome v
razrahljanih gozdnih sestojih. Vremenska ujma je tudi priložnost za
zagon in razvoj slovenske lesne industrije.
Agencija Republike Slovenije za okolje je glede na stanje na vodotokih, vodnih in priobalnih zemljiščih pozvala koncesionarje, da
pripravijo poročila o stanju na terenu v zvezi s pojavom žleda. Vse
službe so aktivno na terenu s pregledi stanja in intervencijami od
1. februarja dalje. Glede na izredno stanje na terenu so se nujne intervencijske aktivnosti začele izvajati 6. februarja in se nadaljujejo.
Izvajajo čiščenje naplavin ob mostnih opornikih in prepustih ter
odstranjevanje podrtega drevja in vejevja iz vodnih teles s ciljem
zagotavljanja pretočnosti in s tem zmanjševanja možnosti nastanka
poplav. Prav tako je Agencija Republike Slovenije za okolje aktivirala
razpoložljive zmogljivosti in se aktivno vključevala v koordinacijo in
nadzor del. Večje aktivnosti so bile izvedene tudi s civilno zaščito na
vseh nivojih, kjer je bila sprožena potreba po sodelovanju gasilcev in
vojske glede na odredbo poveljnika civilne zaščite z dne 6. februarja.
Aktivnosti na vodotokih so se intenzivno nadaljevale tudi v naslednjih dneh.
Odziv občin. Občine so v okviru svojih pristojnosti skrbele za izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, da bi zmanjšale
posledice vremenske ujme. Vodile so izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči in obveščale prebivalce o nevarnostih, razmerah in sprejetih ukrepih. Večina občin je za vodenje aktivnosti aktivirala štabe
civilne zaščite v operativni sestavi, skrbela za prehrano reševalcev

ter ogroženih prebivalcev. V nekaterih primerih so zagotovile namestitev ogroženih prebivalcev. Zbirale in usklajevale so potrebe po
električnih agregatih manjših moči ter skupaj z občinskimi javnimi
podjetji skrbele za vzpostavitev prevoznosti občinskih cest in zagotavljanje oskrbe s pitno vodo. S pristojnimi izpostavami Uprave RS za
zaščito in reševanje so usklajevale potrebe po pripadnikih Slovenske
vojske. Na podlagi zaprosil je poveljnik Civilne zaščite Republike
Slovenije v sodelovanju s Slovensko vojsko zagotovil zahtevano število pripadnikov Slovenske vojske.

MEDNARODNA POMOČ IZ EVROPSKE UNIJE IN
DRUGIH DRŽAV
Zaradi težkih razmer, ki jih je povzročil žled v večjem delu države, je
Republika Slovenija dne 2. februarja prek Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC – Emergency Response Coordination Centre) v
okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije zaprosila tudi za
pomoč drugih držav. Na zaprosilo za 100 električnih generatorjev večje moči se je takoj odzvalo več držav. Zaradi počasnega izboljšanja
oziroma občasnega poslabšanja razmer v nekaterih delih Slovenije je
država 5. februarja dopolnila svoje zaprosilo za pomoč s povpraševanjem po dodatnih visokozmogljivih električnih agregatih.
Mehanizem civilne zaščite Evropske unije je v skladu z načeloma
subsidiarnosti namenjen podpori državam članicam pri varstvu pred
nesrečami in usklajevanju mednarodne pomoči ob večjih nesrečah,
ki presežejo zmogljivosti prizadete države. Država, ki jo je prizadela
nesreča, lahko prek Centra za usklajevanje nujnega odziva v Bruslju
zaprosi za pomoč. Pomoč na podlagi solidarnosti zagotovijo države,
ki praviloma tudi krijejo stroške pomoči, razen če ni drugače dogovorjeno. Evropska unija prek Centra za usklajevanje nujnega odziva
zagotavlja izmenjavo informacij, obveščanje in usklajevanje pomoči,
na voljo so tudi evropska sredstva za sofinanciranje prevoza pomoči
v prizadeto državo.
Na zaprosilo za pomoč so se prek mehanizma civilne zaščite
Evropske unije takoj odzvale Avstrija, Nemčija in Češka, ki so že dan
po zaprosilu (3. februarja) prispele v Slovenijo s skupaj 31 agregati
in ekipami (več kot 100 tehničnega osebja), v naslednjih dneh pa
so prispeli še dodatni agregati iz Nemčije (4. februarja) ter pomoč s
Poljske, Madžarske, Romunije, Slovaške in Srbije. Poleg pomoči, ki
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jo je Slovenija prejela na državni ravni predvsem prek mehanizma za
civilno zaščito Evropske unije, so izraz solidarnosti pokazale številne
obmejne občine iz Avstrije in Italije ter v sodelovanju s slovenskimi
lokalnimi skupnostmi zagotovile več agregatov manjše moči za individualno uporabo. Pomoč smo prejeli tudi prek nevladnih in drugih
organizacij, od Hrvaške oziroma hrvaškega elektrogospodarstva do
donacije agregatov od Združenih držav Amerike. Pomoč z agregati
so ponudili tudi Francija, Bolgarija in Kosovo, vendar agregati ob
prejetju ponudbe niso bili ustreznih moči.
Pristojni organi v Avstriji so ves čas trajanja intervencije zagotavljali
oprostitev cestnine in spremstvo za ekipe, ki so zaradi nudenja pomoči Sloveniji potovale čez ozemlje Avstrije.
Slovenija je z mednarodno pomočjo prejela 172 agregatov iz tujine (83 večje moči in 89 nižje moči), od tega 72 agregatov prek mehanizma civilne zaščite Evropske unije in 100 na bilateralni ravni.
Tuje ekipe in agregati so bili v skladu z dogovorom s predstavniki
elektrodistribucijskih podjetij nameščeni na delovnih lokacijah po
prizadetih območjih v Sloveniji, in sicer na naslednjih območjih:
Elektro Primorska, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro
Maribor in Elektro Celje. Po izboljšanju situacije v vzhodnem delu
države so bili agregati z ekipami premeščeni na druga območja.
Ekipe iz tujine so poleg namestitve in upravljanja z agregati operativno pomagale slovenskim kolegom pri odpravi posledic nesreče. V
povprečju je bilo do 14. februarja v Sloveniji dnevno približno 160
tujih reševalcev. Njihovo število se je dnevno spreminjalo, saj so nekatere tuje enote po namestitvi agregatov odšle domov, v večini enot
pa so reševalci menjavali, saj so bili to večinoma prostovoljci, ki so
se po treh dneh (na primer avstrijski) ali sedmih dneh vrnili na svoja
delovna mesta. V odpravljanju posledic žleda je skupno sodelovalo
približno 700 tujih reševalcev in gasilcev.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dnevno usklajevala mednarodno pomoč z državami pošiljateljicami v prestolnicah ter s Centrom za usklajevanje nujnega odziva Evropske unije v
Bruslju. Ekipam na terenu v Sloveniji je v sodelovanju s pristojnimi
zagotovila vso potrebno podporo države gostiteljice, in sicer olajšan
prehod meje, spremstvo in oprostitev cestnin, razmeščanje ekip po
terenu v dogovoru z elektrodistributerji in v sodelovanju z regijskimi
in občinskimi štabi za civilno zaščito ter prostovoljnimi gasilci, zagotovila je tudi gorivo za vsa tuja vozila za potrebe intervencije. Ekipam

iz drugih držav je zagotovila brezplačno nastanitev in prehrano v
Centru za zaščito in reševanje v Logatcu, kjer je bila baza za sprejem in nastanitev tujih enot. Nekaj tujih enot je bilo med bivanjem
v Sloveniji nameščenih tudi po drugih lokacijah po Sloveniji, kjer so
pri zagotovitvi nastanitve in prehrane pomagale lokalne skupnosti.
Po 14. februarju se je število agregatov in generatorjev, ki so bili
nameščeni v omrežje, začelo postopno zmanjševati, prav tako se je
zmanjšalo število tujih agregatov in generatorjev, saj so se razmere
izboljšale. S postavitvijo večjih agregatov in generatorjev ter postopnim vključevanjem popravljenega električnega omrežja so lahko
začeli premeščati predvsem manjše agregate na območja, kjer so bili
ti po 11. februarju še potrebni.
Stanje mednarodne pomoči na dan 25. 2. 2014 prikazujeta spodnji
preglednici. Trenutno je v Sloveniji še 113 tujih agregatov iz pošiljke mednarodne pomoči, od tega 14 agregatov prek mehanizma
civilne zaščite Evropske unije in 99 na bilateralni ravni.
Tabela 1: Mednarodna pomoč prek mehanizma za civilno zaščito
Evropske unije
DRŽAVA

Avstrija,
Spodnja Avstrija

ŠTEVILO
TRAJANJE CELOTNE
AGREGATOV NAPOTITVE/KONČNI DATUM
ODHODA
26 agregatov
3.–20. februar 2014

Avstrija, Salzburg 8 agregatov
Avstrija, Dunaj
5 agregatov

3.–20. februar 2014
3.-21. februar 2014
(2 agregata večje moči do 15. aprila)

Češka
Nemčija, THW

3.–22. februar 2014
3. februar–predvidoma 28.
februar 2014

3 agregati
8 agregatov

Nemčija, Bavarska 4 agregati

brez osebja, predvidoma 15.
april 2014

Nemčija, Hessen
Madžarska
Poljska
Romunija
Skupaj prek mehanizma civilne
zaščite EU

3.−22. februar 2014
5−19. februar 2014
5.- −23. februar 2014
7. −19. februar 2014
v Sloveniji na dan 25. 2. 2014:
14 tujih agregatov večje moči

10 agregatov
3 agregati
3 agregati
2 agregata
72 agregatov
(69 večje moči
agregatov in 3
nižje moči)
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Tabela 2: Bilateralna pomoč
DRŽAVA/
ŠTEVILO
ORGANIZACIJA AGREGATOV

TRAJANJE
OPOMBA
NAPOTITVE/
PREDVIDEN
ODHOD
Hrvaška (HEP 3 agregati
po bilateralnem bilateralna pomoč –
– elektrodistri- večje moči
dogovoru
(HEP – Operater disbuter)
tribucijskega sistema)
Avstrija
2 agregata
dogovor z lokal- bilateralno (obmejno)
− Koroška
večje moči
no skupnostjo sodelovanje s Koroško
(pomoč za občino
Jezersko)
Avstrija
11 agregatov dogovor z lokal- bilateralno (obmejno)
− Koroška
no skupnostjo sodelovanje s Koroško
(pomoč za občino
Solčava)
avstrijski Rdeči 15 agregatov dogovor z lokal- bilateralno (obmejno)
križ
no skupnostjo sodelovanje (pomoč
za občini Žužemberk
in Idrija)
Italija
5 agregatov dogovor z lokal- bilateralno (obmejno)
(1 večje moči) no skupnostjo sodelovanje – Kmečka
zveza Furlanije –
Julijske krajine (pomoč za območje Nove
Gorice)
Italija
4 agregati
dogovor z lokal- Italijanska unija/
no skupnostjo Unione Italiana
Italija
36 agregatov dogovor z obči- civilna zaščita ob(1 večje moči) no Bovec
čin Čedad, Marcon,
Tarcento (pomoč za
območje Idrijskega in
Cerknega)
Malteški viteški 8 agregatov dogovor med
bilateralno sodelovared
celicama
nje med avstrijsko in
slovensko celico
Srbija
5 agregatov 10. februar –
bilateralno
večje moči
predvidoma 1
sodelovanje
mesec
Slovaška
1 agregat
11. −23. februar bilateralno
večje moči
sodelovanje
ZDA
10 agregatov 11. februar /
bilateralno
(1 večje moči) donacija
sodelovanje
Skupaj
100 agregatov (14 večje moči v Sloveniji na dan 24.
bilateralno
in 86 nižje moči)
2. 2014:
99 tujih agregatov (3
večje in 86 nižje moči)

Dne 25. februarja je bilo od 72 prejetih agregatov prek mehanizma
za civilno zaščito Evropske unije (skoraj vsi večje moči) v Sloveniji še
14 agregatov večje moči. Večina od 100 agregatov (večinoma manjše
moči), prejetih z bilateralnim sodelovanjem, je še v Sloveniji in delujejo. Skupno je bilo kot mednarodna pomoč prejetih 172 agregatov
iz tujine, od tega je v Sloveniji 25. februarja 2014 še 113 agregatov.
Po izboljšanju situacije so prve mednarodne ekipe z generatorji in
agregati zapustile Slovenijo 14. februarja, večina pa je odšla med
19. in 22. februarjem. Predvideno je, da zadnje ekipe odidejo do
28. februarja, nekaj tujih agregatov večje moči in agregati manjše
moči pa bodo še ostali v Sloveniji, skladno z dogovorom z državami
pošiljateljicami.

PODATKI O SODELUJOČIH PRI ODPRAVLJANJU
POSLEDIC VREMENSKE UJME
Pri reševanju in odpravljanju posledic vremenske ujme je bilo v
obdobju med 30. januarjem in vključno 4. februarjem angažiranih
najmanj 21.750 gasilcev, številni drugi pripadniki civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih rednih služb (komunala, najmanj 1524 ljudi iz elektropodjetij in njihovih pogodbenikov, najmanj 1039 delavcev cestnih služb, pristojnih za državne ceste,
prostovoljci idr.) in 919 vojakov Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je
bilo aktiviranje in delovanje različnih reševalnih služb pravočasno,
organizirano in učinkovito. Med celotno intervencijo je Uprava RS
za zaščito in reševanje vsem vodjem intervencij zagotavljala informacijsko komunikacijsko ter logistično podporo.
Do vključno 13. februarja je pri posledicah vremenske ujme sodelovalo že skoraj 55.000 reševalcev sil za zaščito, reševanje in pomoč,
vojakov Slovenske vojske ter delavcev javnih služb in podjetij. Po
oceni je na intervencijah dne 14. februarja sodelovalo še približno
800 različnih reševalcev, vojakov in pripadnikov javnih služb. Po
oceni je v intervencijah v vseh dneh vremenske ujme sodelovalo tudi
približno 4500 policistov in drugih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve. V času od 30. januarja do vključno 14. februarja, ko
je bilo preklicano aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja
ob poplavah, je po oceni na intervencijah sodelovalo več kot 60.000
reševalcev in drugih ljudi. Po podatkih Gasilske zveze Slovenije je
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bilo do zaključka intervencij (nekako do konca februarja) aktiviranih 62.508 gasilcev.
Tabela 3: Podatki o angažiranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter drugih služb Republike Slovenije od začetka vremenske ujme
do vključno 13. februarja 2014
DATUM ŠCZRS OSTALİ GASİLCİ
SV
JAVNE DRUGİ SKUPAJ
ŠCZ
SLUŽBE
4. 2./
25.567
154
157 21.750** 919*** 2563
24
do 4. 2.*
5. 2.
24
232
3441
681
1854
192
6424
6. 2.
5
350
3890
650
2000
1059
7954
7. 2
46
293
2663
719
1672
652
6045
8. 2
43
134
1606
450
875
178
3286
9. 2
34
95
909
465
611
16
2130
10. 2.
27
76
454
618
611
121
1907
11. 2.
25
105
301
566
397
58
1452
12. 2.
23
88
298
374
418
51
1252
13. 2.
18
54
260
169
348
12
861
skupaj
269
1584
35.602
5614 11.349 2493 54.850
* do vključno 4. februarja
** 4. februarja je bilo angažiranih 1879 gasilcev, do vključno 4. februarja pa 21.750.
*** 4. februarja je bilo angažiranih 373 vojakov, do vključno 4. februarja pa 919.

Dnevno se je v Republiki Sloveniji med 5. in 14. februarjem zadrževalo približno 160 reševalcev iz držav Evropske unije in drugih
držav, ki so skrbeli predvsem za upravljanje z agregati. Z odhodom
ekip in agregatov se je to število po 15. februarju začelo zmanjševati.
Do konca februarja je bilo po oceni v Republiki Sloveniji približno
700 tujih reševalcev.
Po zadnjih podatkih se je na intervencijah poškodovalo 116 prostovoljnih gasilcev in štirje vojaki. Umrla je ena oseba, in sicer 5. februarja. Šlo je za 20-letnega delavca elektrodistribucijskega podjetja, ki
je umrl zaradi udara elektrike pri odpravljanju napak na daljnovodu v bližini Tinj na Pohorju na območju občine Slovenska Bistrica.
Poškodoval se je tudi delavec Cestnega podjetja Novo mesto, in sicer
2. februarja. Skupaj se je na intervencijah poškodovalo več kot 120
udeležencev intervencij, kar je verjetno največ doslej v povezavi s
enkratnim pojavom določene nesreče.

Po informacijah, objavljenih v sredstvih javnega obveščanja, je bilo
med prebivalci nekaj zastrupitev občanov zaradi nepravilne uporabe agregatov za električno energijo, žal pa je ena oseba domnevno zaradi zastrupitve umrla. Dne 8. februarja so v vasi Hrastje pri
Pivki našli v hiši 40-letnega domačina, ki je zaradi zastrupitve z
ogljikovim monoksidom izgubil življenje. Najverjetnejši vzrok
smrti je bila uporaba agregata za električno energijo v zaprtem
prostoru. Prebivalec Bukovja v postojnski občini se je z ogljikovim monoksidom zaradi nepravilne uporabe električnega agregata
zastrupil 2. februarja. Po trenutnih podatkih SPIN5 sta se zaradi
posledic žleda dve osebi poškodovali v Ljubljani 3. februarja ter
še ena oseba, ko je drevo padlo nanjo, 4. februarja. Prav tako 3.
februarja je veja padla na krajana v kraju Gorenji Novaki v občini
Cerkno in ga poškodovala. Dne 5. februarja je v Boharini v občini
Zreče drevo padlo na vozilo in krajana poškodovalo. V Logatcu se
je 6. februarja v stanovanjski hiši zaradi puščanja plina iz plinske
peči zastrupila ena oseba. Prav tako je prišlo do nekaterih poškodb
prebivalcev zaradi padanja ledenih kosov in taljenja večjih kosov
snega in žleda, predvsem na Notranjskem.
Za zagotovitev električne energije za najnujnejše potrebe prizadetih
prebivalcev in za delovanje črpališč pitne vode je bilo do vključno
9. februarja na prizadeta območja po Sloveniji nameščenih najmanj
379 manjših ali večjih agregatov za električno energijo. To število se
je kasneje povečalo na okoli 420.
Skupno smo iz tujine prejeli 172 agregatov, 147 jih je prispevala
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz svojih regijskih
in državnega logističnega centra, 103 pa jih je prek sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami prispevala Slovenska vojska.
Slovenska vojska je mimo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami na prizadeta območja dostavila še dodaten 101 agregat.
Sicer pa je v Sloveniji delovalo približno 1100 agregatov in generatorjev. Razlika med 523 in 1100 gre večinoma na račun rezerv
elektrodistribucijskih podjetij in gasilskih društev ter prispevkov
nevladnih organizacij (npr. Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas,
pomoč državljanov, podjetij idr.).

5

Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (http:// http://spin.sos112.si).
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OBVEŠČANJE JAVNOSTI
V okviru redne dejavnosti spremljanja ter napovedovanja meteoroloških in hidroloških razmer so na Agenciji Republike Slovenije za
okolje pravočasno zaznali in opozorili na nevarnost večje količine
novega snega za 30. januar za območje celotne države, za obdobje od
31. januarja do vključno 2. februarja pa dodatno nevarnost z možnostjo snežnih plazov tudi za severozahodni del države. Rdeči alarm
je bil 31. januarja zaradi visoke snežne odeje in nevarnost snežnih
plazov razglašen za severozahodni del države, za ostali del pa že 30.
januarja in sicer za jugozahodni del države najprej zaradi poplav,
nato pa dan kasneje še zaradi žledenja. Dne 2. februarja so za vso državo razglasili rdeči alarm, na severozahodu še vedno zaradi izredno
velike količine novozapadlega snega in nevarnosti snežnih plazov,
drugod pa zaradi žledenja. Dne 4. februarja so za vzhodne predele
države razglasili rumeni alarm zaradi žleda, na jugozahodu Slovenije
je ostal oranžni alarm zaradi žledenja in ponovno zaradi poplav na
širšem postojnskem območju, prav tako je ostal rdeči alarm zaradi
nevarnosti snežnih plazov za severozahodni del države. Na Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje so z rednimi in izrednimi informativnimi bilteni, ki jih Center za obveščanje Republike
Slovenije pošilja vsem medijem (trikrat dnevno – vsak dan poročilo
ob 6. in 18. uri in dnevni bilten s pregledom dogodkov v 24 urah)
ažurno obveščali medije tako z razglašenimi alarmi kot z razmerami na prizadetih območjih. Za obveščaje javnosti so bila objavljena
aktualna meteorološka in hidrološka opozorila na spletnih straneh
Agencije Republike Slovenije za okolje (www.arso.gov.si), na spletnih
straneh www.sos112.si ter Facebooku pa informacije za osveščanje
javnosti, kako ravnati v primeru žleda. S spletno aplikacijo SPIN na
www.sos112.si lahko vsak državljan ažurno spremlja vse dogodke s
področja naravnih in drugih nesreč v Sloveniji in aktivnosti sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Agenciji
Republike Slovenije za okolje je bilo veliko aktivnosti, največ z radijskimi in TV-postajami, od posredovanja informacij do sodelovanja v
programih v živo. Vsebinsko so se informacije, ki jih je posredovala
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, nanašale predvsem na poročanje o dogajanju na prizadetih območjih, o aktivnostih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter informacije in nasveti prebivalcem, kako ravnati ob žledu, da zaščitijo sebe in bližnje ter svoje
zdravje in premoženje. Objavili so tudi informacije prebivalcem v
zvezi z možnostjo zastrupitve z ogljikovim monoksidom v primeru

nepravilne uporabe agregatov za električno energijo. Po informacijah, objavljenih v sredstvih javnega obveščanja, je bilo nekaj zastrupitev občanov zaradi nepravilne uporabe agregatov za električno
energijo.

OCENA ŠKODE
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi 7.
in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list
RS št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) dne 12. 2. 2014 izdala
Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 ter
pozvala prizadete občine, pristojna ministrstva in državne organe ter
Zavod za gozdove Slovenije in druge, da začnejo s postopkom ocenjevanja škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ocenijo delne
škode na stavbah ter ocenijo škodo na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, telekomunikacijska in elektroenergetska infrastruktura, vodni objekti in drugo).
V zvezi z ocenjevanjem škode so bil izvedene naslednje aktivnosti:
•
•

•

delovni sestanek (14. 2. 2014) glede postopka izvedbe ocenjevanja škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med
30. januarjem in 10. februarjem 2014;
sestanek s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) zaradi ocenjevanja škode v gozdovih in na gozdnih cestah. Zaradi
velike razsežnosti pojava in relativno kratkega roka za oceno
(14. marec 2014) je ocena poškodovanosti oz. škode v gozdovih
možna samo na ravni oddelkov oz. odsekov. Zavod za gozdove
Slovenije bo sporočil podatke o poškodovanosti po oddelkih/
odsekih, ti se bodo v aplikaciji za ocenjevanje škode AJDA pripisali na raven posamezne parcele znotraj oddelka/odseka, in
sicer po večinskem principu. Zavod za gozdove bo ocenil škodo
na gozdnih cestah, nato pa se bodo podatki o ocenah škode
prenesli direktno v aplikacijo AJDA. V usklajevanju je Cenik za
ocenjevanje škode na infrastrukturi in gozdnih cestah;
usklajevalni sestanek (17. 2. 2014) glede ocenjevanja škode v
gospodarstvu (zaloge in izpad prihodka), ki je v pristojnosti
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanku
sta bili navzoči predstavnici Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Obrtne zbornice Slovenije;
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•

•

•

•

•

delovni sestanek (18. 2. 2014) z občinami iz Posavja in Gorenjske
ter osrednjeslovenske, severnoprimorske, dolenjske, notranjske
in zasavske regije glede izvedbe ocenjevanja škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014. Navzočih je bilo 97 udeležencev;
delovni sestanek (19. 2. 2014) z občinami iz zahodnoštajerske,
vzhodnoštajerske, podravske in koroške regije glede izvedbe
ocenjevanja škode zaradi posledic poplav, visokega snega in
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Navzočih je
bilo 76 udeležencev;
usklajevanje Cenika za ocenjevanje škode za elektropodjetja s
predstavnikom Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, ki ga je mogoče nadomestiti z že obstoječim v aplikaciji AJDA in objaviti na spletni strani URSZR;
sestanek (18. 2. 2014) z Direkcijo RS za ceste (DRSC) glede ocenjevanja škode na državnih cestah. Priprava aplikacije AJDA za
nadgradnjo z bazo državnih cest in izvedbo vnosa obrazca 5 za
potrebe DRSC v aplikacijo AJDA;
usklajevalni sestanek (21. 2. 2014) na Geodetski upravi
Republike Slovenije (GURS) glede ocenjevanja škode za potrebe vrednotenja nepremičnin za GURS in DURS.

Po prvih ocenah bo škoda bistveno presega prag višine škode, ki je določen kot limit za možnost pomoči države (0,3 promilov načrtovanih
prihodkov državnega proračuna (2.586.535,65 evrov). Če bo škoda
presegala 0,6 % bruto nacionalnega dohodka države (to je približno
210 milijonov evrov), lahko države članice EU zaprosijo za finančno
pomoč iz Solidarnostnega sklada EU. Solidarnostni sklad EU je namenjen finančni pomoči za odpravo pri večjih naravnih nesrečah ter
izraža solidarnost EU s prizadetimi območji v Evropi. Po predložitvi
poročila države Evropska unija v skladu s pravili lahko dodeli finančno pomoč. Sklad so ustanovili po hudih poplavah v Srednji Evropi
poleti leta 2002. Republika Slovenija je iz solidarnostnega sklada
Evropske unije iz naslova večjih nesreč doslej prejela nepovratna
sredstva trikrat, in sicer za odpravo posledic treh jesenskih poplav:
za poplave leta 2007 – 8,3 milijonov evrov, za poplave leta 2010 – 7,5
milijonov evrov in za poplave leta 2012 – 14,1 milijonov evrov.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je že začela z
izvajanjem postopkov ocenjevanja škode in bo o višini škode seznanila Vlado Republike Slovenije. Po prvih ocenah je vremenska
ujma povzročila med 400 in 500 milijoni evrov škode. Težava pa

se pojavlja, ker je v 84. členu ZUJF-a črtan drugi odstavek 3. člena Zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč in zato trenutno
ni pravne podlage za določanje pogojev in način uporabe sredstev
proračuna Republike Slovenije za odpravo posledic naravnih nesreč,
ki so jih povzročile neugodne vremenske razmere. O tem problemu je Ministrstvo za obrambo že obvestilo Ministrstvo za finance in
Službo Vlade za zakonodajo.

INTERVENTNI UKREPI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije se je 6. februarja seznanila s Prvim poročilom o posledicah poplav, visokega snega in žleda v Republiki
Sloveniji med 30. januarjem in 5. februarjem 2014 in sprejela naslednje sklepe:
1.

2.
3.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bilo aktiviranje poklicnih in zlasti prostovoljnih gasilcev, civilne zaščite in drugih
prostovoljnih in poklicnih reševalnih služb, Slovenske vojske,
policije, javnih gospodarskih družb (elektropodjetij, komunalnih in cestnih služb) ter drugih služb in organov, še posebej
tistih, ki upravljajo z elektroenergetskimi in telekomunikacijskimi infrastrukturnimi sistemi (elektrodistribucijska podjetja,
ELES, d. o. o., Telekom Slovenije, d. d.), na vseh ravneh upravljanja pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in v okviru danih možnosti učinkovito. Vlada Republike
Slovenije vsem navedenim izreka posebno priznanje za njihovo
pomoč in požrtvovalnost.
Vlada Republike Slovenije bo sredstva za nujno kritje stroškov
naravne nesreče zagotovila iz Rezerve Republike Slovenije v višini 317.599,00 evrov.
Vlada Republike Slovenije priporoča občinam, da za odpravo
posledic vremenske ujme v skladu z drugim odstavkom 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list Republike Slovenije,
št. 11/11, 14/13 – popr. in 101/13) uporabijo sredstva proračunske rezerve.
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REŠITVE, KI SO BILE PRVIČ UPORABLJENE OB
ODPRAVLJANJU POSLEDIC VREMENSKE UJME
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenijo je prizadela naravna nesreča, ki je glede na obseg, posledice in trajanje med največjimi do sedaj zabeleženimi naravnimi nesrečami in za katero nismo imeli izkušenj;
aktiviran je bil mehanizem civilne zaščite Evropske unije za zagotavljanje agregatov;
izvedeni so bili postopki sprejema mednarodne pomoči in podpore tujim enotam (HNS);
uporabljene so bile zaloge iz državnih blagovnih rezerv;,
potekala je dnevna koordinacija Uprave RS za zaščito in reševanje s podjetji za distribucijo električne energije in Ministrstvom
za infrastrukturo in prostor;
uporabljena so bila vojaška vozila Valuk za zagotavljanje nujnih prevozov na raznih lokacijah, zlasti med Jezerskim in
Preddvorom;
uporabljene so bile sestavljene ekipe gozdarjev, vojakov in gasilcev za zagotavljanje prevoznosti cest;
prekinjena je bila dobava električne energije, ki je povzročila
tudi izpad informacijsko-komunikacijskega sistema (mobilna
telefonija, sistem zvez ZARE idr.).

Ocenjujemo, da bodo nove ocene tveganj za nesreče in načrti za obvladovanje tveganj, izdelani na podlagi smernic Evropske komisije
in sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na
področju civilne zaščite, ki jih mora Republika Slovenija izdelati do
zaključka leta 2015, bistveno pripomogle k boljšemu obvladovanju
tveganj za nesreče.

ZAKLJUČEK
Glede na razpoložljive podatke lahko to vremensko ujmo, v kateri je
največ nevšečnosti povzročal leden dež oziroma žled, štejemo med
največje naravne nesreče v daljšem časovnem obdobju, vsekakor pa
je to verjetno najhujša in največja žledna ujma doslej. Ta nesreča je
izjemna tudi po intenzivnosti, dolgotrajnosti in velikem obsegu poškodb in škode.

Agencija Republike Slovenije za okolje Ministrstva za kmetijstvo in
okolje je pravočasno napovedala nevarnost poplav, visokega snega in
žleda, kar je omogočalo izvedbo določenih priprav pred nastopom
ujme, ki pa je ni bilo mogoče preprečiti.
Zaradi napovedi poplav v jugozahodnem delu države je bil 1. februarja aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Glede
na nevarnost, ki so jo povzročale poplave, visok sneg in žled, so se
takoj odzvale sile za zaščito, reševanje in pomoč, podjetja, zadolžena
za oskrbo z električno energijo, oskrbo s pitno vodo, prevoznost cest
in železnic ter policija. Glede na potrebe in razsežnosti prizadetega
območja so se jim priključili prostovoljni in poklicni gasilci in druge
sile, aktivirali so se poveljniki in štabi civilne zaščite v večini prizadetih občin, regij in državi. Za pomoč pri odpravljanju posledic
nesreče je bila aktivirana tudi Slovenska vojska. Ko je zaradi okvar
in izpadov daljnovodov več kot 15 % prebivalcev države ostalo brez
zagotovljene preskrbe z električno energijo, je Republika Slovenija
prek mehanizma civilne zaščite Evropske unije zaprosila za pomoč
Evropsko unijo, in sicer za agregate in generatorje.
Izvedeni so bili učinkoviti ukrepi za zavarovanje človeških življenj,
tako da v času najhujšega sneženja, žleda in visokega snega ni bilo
smrtnih žrtev. Zelo zahtevno odpravljanje posledic nesreče in vzpostavljanje električne energije pa je žal zahtevalo eno smrtno žrtev.
Prav tako je, kljub opozorilom in napotkom prek medijev, ena oseba
umrla najverjetneje zaradi nepravilne uporabe agregata in zastrupitve z ogljikovim monoksidom, več oseb pa je iskalo zdravniško pomoč. Žal pa je prišlo do številnih poškodb udeležencev intervencij,
poškodovalo se je več kot 120 ljudi, kar je verjetno največ doslej na
intervencijah, povezanih z enkratnim pojavom neke nesreče.
Po prvih ocenah se nekatere lokalne skupnosti niso uspele dovolj
učinkovito soočiti z nastalimi razmerami. Zaradi obsega posledic in
potreb po pomoči tudi niso vsa območja dobila bodisi takoj ali v
celoti potrebne pomoči v agregatih in drugih sredstvih, kar je zaradi
narave, obsega, intenzivnosti in trajanja te vremenske ujme razumljivo. Slovenska vojska se je v tej ujmi pokazala kot pomemben dejavnik reševanja tako glede človeških sil kot tudi opreme in tehničnih
sredstev, vendar pa se je treba zavedati, da ne more nadomestiti ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč niti ni to njena naloga. Kljub
temu je treba pregledati zakonske podlage in po potrebi optimizirati
določene rešitve v zakonodaji s tega področja.
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Škodo v elektrogospodarstvu, na železnicah, državnih cestah, vodotokih, v gozdovih, kulturni dediščini, gospodarskih in negospodarskih dejavnostih, pri zalogah in izpadu dohodka bodo (ko bodo razmere dovoljevale varno delo) ocenila pristojna ministrstva, škodo na
kmetijskih zemljiščih, v kmetijski proizvodnji in na stvareh (stavbe
in gradbeno inženirski objekti) pa bodo ocenile občinske in regijske
komisije za ocenjevanje škode. Po prvih neuradnih ocenah je vremenska ujma povzročila od 400 do 500 milijonov evrov škode.

LEDENA UJMA V OBČINI POSTOJNA

POROČILO O OPERATIVNEM O DELOVANJU
KRIZNO-OPERATIVNEGA ŠTABA ZA ODPRAVO
POSLEDIC LEDENE UJME PRI OBČINI
POSTOJNA OD 6. 2. 2014 DO 14. 2. 2014

mag. Aleš Klemenc
Župan občine Postojna je za pomoč pri delovanju občinskega štaba civilne zaščite pri odpravi posledic ledene ujme s sklepom št. 8212/2014 z dne 6. 2. 2014 imenoval krizni štab.
Zaradi obsežnosti razmer ledene ujme in posledično 81 % uničene infrastrukture za dobavo električne energije ter nujnosti hitrega,
sistemskega in celovitega pristopa k reševanju nastale situacije sta
bili po ugotovitvi obstoječega stanja organiziranosti enot potrebni
takojšnja nadgradnja organizacije in zadolžitev posameznikov za pokrivanje najpomembnejših področij pri odpravi posledic, in sicer na
področjih:
•
•
•
•
•
•
•

oskrbe z agregati,
koordinacije delovanja Slovenske vojske,
koordinacije gasilcev,
enot civilne zaščite,
Rdečega križa,
centra za socialno delo,
zdravstvenega doma.

Delo v krizno-operativnem štabu je bilo organizirano v povezavi z delom dežurne ekipe za radijsko zvezo in sprejemanje klicev
občanov za pomoč prek petih telefonskih številk v 24-urnem časovnem obdobju, v kateri je bilo takoj prepoznati visoko stopnjo
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motiviranosti in pripravljenosti na težko delo ter potrebo po prejetju ustreznih sistemskih navodil in usmeritev za reševanje nastale
situacije. Ta ugotovitev in sistemska ter strokovna organizacija nadaljnjega dela je bila izredno pomembna za stabilizacijo razmer za
oskrbo z električno energijo. Prav tako je bila ključna tudi takojšnja
vzpostavitev stika s Slovensko vojsko in takojšnja koordinacija dela
na terenu skupaj z gasilci in komunalnimi službami ter prostovoljci, ki do tega trenutka ni bila na ustrezni ravni. Delo je potekalo v
učilnici in sejni sobi Uprave za obrambo Postojna na Kolodvorski 5,
Postojna. V poznejšem obdobju so vzpostavili tudi kontrolo vstopa
v prostore. Obveščanje javnosti vsako polno uro o izvedenih ukrepih
in načrtovanih aktivnostih za vzpostavitev vnovične oskrbe z električno energijo je takoj steklo tudi prek službe za stike z javnostmi
krizno-operativnega štaba.
V reševalni akciji odprave posledic ledene ujme so sodelovale vse
strukture: gasilci, Slovenska vojska, civilna zaščita, zdravstvena služba, socialni delavci, Rdeči križ, taborniki, policija, komunalne službe
ter veliko število prostovoljcev, ki so se javljali za nudenje pomoči.
Dne 6. 2. 2014 ob 7. uri je bil pripravljen enotni obrazec za vodenje
delovodnika vseh klicev v dežurno službo kriznega štaba z navedbo klicatelja, potrebnega ukrepa reševanja ter osebe, zadolžene za
izvedbo.
Delo kriznega štaba je bilo organizirano v okviru dnevnih koordinacij, praviloma ob 18. uri vsak dan, in sicer od dne 6. 2. 2014 dalje,
zaključilo pa se je z zadnjo sejo v petek, 14. 2. 2014, ob 11. uri.
Analiza sprejetih klicev v center za sprejemanje klicev kriznega
štaba. Število klicev v ReCO Postojna, na dan 30. 1. 2014, ko se je
začela ledena ujma, je bilo 352. Na podlagi tega podatka je bila podana ocena števila klicev, ki so se od dne 30. 1. 2014 dalje nanašali
na prekinjeno oskrbo z električno energijo in jih je beležil ReCO.
Delavci ReCO so to problematiko v prvih dneh reševali sami po svojih močeh. V začetku ledene ujme ni deloval operater mobilne telefonije Simobil, zato lahko sklepamo, da bi bilo število klicev lahko tudi
večje. Od vzpostavitve kriznega štaba je število klicev glede oskrbe
z električno energijo začelo upadati in se naposled normaliziralo na
običajno dnevno povprečje:
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Datum

Preusmeritev klicev
na OŠCZ in krizni
štab

30. 1. 2014

0
0
0
148
(aktiviranje OŠ CZ)
124
253
344
330 (vzpostavitev
KŠ)
256
197
103
107
58

31. 1. 2014
1. 2. 2014
2. 2. 2014
3. 2. 2014
4. 2. 2014
5. 2. 2014
6. 2. 2014
7. 2. 2014
8. 2. 2014
9. 2. 2014
10. 2. 2014
11. 2. 2014
12. 2. 2014

13. 2. 2014
SKUPAJ

24
15 do 13. ure
1959

Št. vseh
Št. vseh klicev v ReCO
klicev v
Postojna, za katere se
ReCO ocenjuje, da so jih delavci
Postojna
centra reševali sami

352
1211
1462

0
859
1110

1480

1128

1188
1363
1547

836
1011
1195

1357

1005

1124
877
556
582
525

772
525
204
230
173

296
234
14.154

9048

Ugotavlja se, da je bistveno zmanjšan obseg klicev občanov za pomoč pri oskrbi z električno energijo dovolj nizek (15 klicev 13. 12.
2014 do 13. ure), da se dežurna služba (klicni center) za sprejemanje
klicev s 14. 2. 2014 prenese na občino Postojna.
V ledeni ujmi je bilo uničenih in poškodovanih 81 % od skupno
85 km daljnovodov v občini Postojna. Takoj po začetku delovanja
krizno-operativnega štaba je bil oblikovan natančen seznam agregatov na posameznih lokacijah v mestu Postojna in vaseh (105 kom).
Narejena je bila tudi pregledna karta, ki so jo pozneje prenesli v elektronsko aplikacijo. V celoti so jo izdelali radioamaterji v razširjeni
sestavi krizno-operativnega štaba. Karto so zaradi učinkovitejšega
nadzora predali tudi policijski postaji Postojna in Slovenski vojski.
Dne 6. 2. 2014 ob 7. uri se je s prostovoljci in gasilci ter z Združenjem
šoferjem in avtomehanikov Slovenije vzpostavila tudi takojšnja 24urna kontrola nad točenjem goriva v agregate (2–3 tovornjaki v
terminu 24 ur). V času pisanja poročila je bilo mesto Postojna priklopljeno na oskrbo električne energije iz omrežja, po vaseh pa je
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še delovalo 60 agregatov, za katere je zagotovljena 24-urna oskrba z
gorivom in ekipami za servisiranje agregatov, kar se mora obvezno
nadaljevati v naslednjem predvidenem obdobju treh mesecev, ki je
po informacijah Elektra Primorske, d. d., potrebno za vzpostavitev
oskrbe z električno energije iz omrežja. Po zadnjih informacijah so
v mesto Postojna pripeljani daljnovod iz smeri Pivka ter dva električna vodnika iz smeri Razdrtega, kar pomeni dodatno stabilizacijo
razmer pri oskrbi mesta Postojna in vasi od Razdrtega do vključno
Hruševja. Vsa industrija ter podjetniki in obrtniki se do tega trenutka napajajo prek električnih agregatov. Predlagamo, da delo na
področju oskrbe agregatov tudi v nadalje do zaključka delovanja koordinira Bele Aleš. Taka organizacija je nujno potrebna za nadaljnjo
nemoteno oskrbo iz agregatov. Segment oskrbe električne energije
z agregati je bil ključni element v vzpostavitvi stabilnega stanja ter
odprave posledic ledene ujme in je bil izveden z največjimi napori in
z nadpovprečnimi rezultati. Poročilo o oskrbi z električno energijo
prek agregatov je sestavni del tega poročila in je priloženo.
Sodelovanje s Slovensko vojsko. Koordinacija dela skupne akcije
pri odstranjevanju posledic ledene ujme, v kateri so sodelovali pripadniki Slovenske vojske, gasilcev, komunalna podjetja, MNZ in
jamarji, je potekala v krizno-operativnem štabu dnevno ob 17. uri.
Delo je bilo organizirano glede na prioritete v samem mestu ter po
vaseh in je potekalo usklajeno po postavljenem sistemu koordinacije. Glavnina del je od dne 6. 2. 2014 do 12. 2. 2014 potekala na
področju odstranjevanja polomljenega drevja in vejevja. Podatki o
številu udeležencev po posameznih strukturah in količina odstranjenega vejevja (5200 m3) so razvidni v priloženi tabeli.
Ocenjujemo, da je bilo na tem področju opravljenega prek 15.000
ur dela.
Slovenska vojska je sodelovala tudi pri odpravi posledic poplav v
Planini. Potekale pa so tudi akcije z delavci GG Postojna in komunalnimi službami za odprtje ceste Haasberg–Unec zaradi vzpostavitve
prevoza za prebivalce treh hiš, katerim je dosedanjo pot zalila voda.
Prav tako je bilo s pomočjo teh služb omogočeno delovanje RTVoddajnika ter oddajnikov Simobil in Telekom nad Haasbergom ter
odstranjevanje ovir iz kablovoda na Pečno reber.

Tabela 4: podatki o številu udeležencev po posameznih strukturah
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Stanje gozdov. Po poročilu Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je
bolj prizadetih približno 16.500 ha gozdov, kar znaša 93 % gozdov v
občini. Od tega so posamezna območja prizadeta bolj, kot so prvotno ocenjevali, nekatera pa manj. Natančnejše podatke bo ZGS pridobil do sredine prihodnjega tedna.
Neprevozne so skoraj vse gozdne ceste v občini – 260 km. Manjši del
je že delno ali v celoti očiščen. Z občino Postojna in ZGS je dne 13.
2. 2014 potekal sestanek o sistematičnem odpiranju gozdnih cest v
zasebnih gozdovih, ki se bo po sestanku z izvajalcem (13. 2. 2014 ob
11. uri) začelo najverjetneje dne 14. 2. 2014. V državnih gozdovih
odpiranje cest že izvaja GG Postojna.
Populacija divjadi. Po oceni ZGS pri populaciji divjadi trenutno neposredne škode zaradi oteženega dostopa v gozdove še ne morejo
natančno oceniti, niti ni še podana ocena upravljavk lovišč. Glede
na to, da so prosto živeče živali telesno prilagojene za preživetje
prehranskih in bivanjskih stisk v okolju, lahko sklepamo, da večjih
neposrednih škod na populacijah ni. Gotovo je povečan vpliv plenilcev na rastlinojede, zlasti pri vrstah, ki ne migrirajo (srnjad), ter na
območjih, kjer so večje koncentracije rastlinojedov (bližina krmišč).
Ocenjujemo, da so izgube rastlinojedov na območjih, ki jih je prizadela ledena ujma, pri srnjadi povečane do 30 %, pri jelenjadi do 20 %,
kar predstavlja od 4 % do 8 % povečan evidentirani odvzem glede na
izgube zaradi aktivnosti zveri v tekočem letu. Posledic ledene ujme
na velikih zvereh ni zaznati.
Ugotovitve. Ob začetku dela v krizno-operativnega štaba je bilo ugotovljeno, da je bila nadgraditev štaba civilne zaščite zaradi obsežnosti
naravne ujme nujno potrebna. V krizno-operativnem štabu so pripadniki civilne zaščite svoje delo požrtvovalno in učinkovito opravljali ter tako omogočili vzpostavitev stabilnega stanja pri oskrbi prebivalstva z električno energijo. V izredno veliko pomoč so bile enote
gasilcev iz domačih in zunanjih regij, ki so pripomogle k odpravi posledic neurja, ravno tako je bila nepogrešljiva pomoč Slovenske vojske. V celotni akciji so bile enako nepogrešljive službe zdravstvenega
doma, socialne službe, Rdečega križa in sploh vsi prostovoljci. Vse
pripadnike krizno-operativnega štaba in njegove razširjene sestave je
treba pohvaliti za izredno požrtvovalno in nesebično delo. Posebno
zahvalo pri delu se izreka koordinatorju gasilcev Marku Simšiču in
začasnemu namestniku poveljnika civilne zaščite Alešu Beletu za področje oskrbe agregatov ter Marjanu Marinšku in Boštjanu Rudolfu,
ki sta vodila center za sprejemanje klicev pri krizno-operativnem

štabu, Patriciji Može na področju socialne oskrbe prebivalstva in dr.
Ireni Vatovec Progar na področju zdravstva, Eriki Dekleva na področju prostovoljcev in Rdečega križa, Dragani Čolić na področju odnosov z javnostmi ter polk. Cvetu Kravanji za izreden in profesionalen
odnos sodelovanja s krizno-operativnim štabom.
V bodoče je treba nemudoma pripraviti načrte civilne zaščite za pripravo na tovrstna neurja, predlagamo tudi, da se v celoti prenovijo
in ustrezno usposobijo enote civilne zaščite občine Postojna. V podobnih primerih je potrebno tudi bistveno prej, kot je bilo izvedeno, vzpostaviti stik z Regijskim štabom civilne zaščite za Notranjsko
in ga zaprositi za pomoč ter morebitno aktiviranje njegovih enot.
Enako je v takih primerih potreben hiter zahtevek za pomoč pripadnikov Slovenske vojske in izvedba njihovega takojšnjega aktiviranja
ter koordinacije pri nudenju pomoč prebivalcem. Prav tako je zelo
pomembno sprotno obveščanje prebivalcev o izvajanju ukrepov za
zaščito in reševanju, ker se le tako lahko zagotovi vzpostavitev potrebnega zaupanja ljudi ter vzpostavi ustrezno in pravilno komuniciranja z novinarji in drugo javnostjo.

57

58

DELOVANJE KRIZNEGA ŠTABA
OBČINE POSTOJNA

Sandi Curk6
Krizni štab občine Postojna je z delom začel dne 6. 2. 2014. ob 6.30 in
je z dnem 10. 2. 2014 prešel na operativni način delovanja. V okviru
organizacijskega vodenja štaba in smernic podajanja nalog in ukrepov sem začel izvajati naslednje temeljne smernice ukrepov:
•
•

•

izvajanje zaščitnih ukrepov,
odpravljanje posledic naravne nesreče in zagotovitev osnovnih
pogojev za življenje,
aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
prebivalstvu,
podajanje ukrepov za izvajanje samopomoči in vzajemne pomoči ter samozaščite,
obveščanje in opozarjanje prebivalstva o pretečih nevarnostih
ter podajanje smernic za zaščito, reševanje in pomoč,
izvajanje vseh ukrepov za spremljanje in odkrivanje nevarnosti,
ki se bi lahko pojavile v okviru delovanja celotnega sistema odpravljanja posledic, ki sta jih povzročila žled in izpad električne
energije,
sodelovanje z zaposlenimi na Elektro Primorska, d. d.,
zagotavljanje dodatnih agregatov iz naslova humanitarne pomoči, pomoči podjetij in posameznikov s celotnega področja
Evropske unije,
koordiniranje materialnih, tehničnih in kadrovskih potreb za
področje občine Postojna s pomočjo Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije, Slovenske vojske in njihovega delovanja,
zagotavljanje ukrepov za zdravstveno in socialno oskrbo
prebivalstva,
koordiniranje enot civilne zaščite in enot gasilskih društev ter
izvajanje ukrepov za
zagotavljanje pomoči v obliki tehničnih sredstev in kadra za
pomoč navedenim enotam,
koordiniranje prostovoljcev in organizacijsko postavljanje v
shemo izvajanja,
strukturne pomoči vseh enot, ki so delovale na območju občine.

6

Organizacijski vodja krizno-operativnega štaba.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pri začetnem stanju je bilo v trenutku, ko je z delom začel krizni
štab, očitno, da sta velikost in moč neurja po obsegu tolikšna, da je
trenutna skupina ljudi, ki je poveljevala štabu civilne zaščite občine
Postojna ter je štab in tudi gasilska društva vodila, kadrovsko podhranjena, brez razdelanega sistema kriznega vodenja, poveljevanja
in koordinacije vseh sil, ki so takrat delovale pri izvajanju ukrepov
reševanja.
Imenovani so v okviru svojih sposobnosti in moči sicer začeli pravočasno izvajati ukrepe reševanja, vendar je šele po njihovem aktiviranju dodatno prišlo do celotnega izpada električne energije na
območju občine Postojna ter dodatne količine žledu, ki je v danem
trenutku rušil gozdne površine in s tem zapiral infrastrukturo cestišč
ter prekinil transportne poti, posledično pa tudi vsa sredstva tehnične komunikacije.
Posamezniki, ki so ta dela izvajali, so z izrednimi nadčloveškimi napori v danih okvirih in pogojih delovanja skušali razmere obvladati.
Zaradi razsežnosti naravne nesreče, neizdelanih priprav in načrtov
dela civilne zaščite, neaktiviranja enot civilne zaščite in neizvajanja
koordinacije s pripadniki Slovenske vojske ter podajanja zahtevkov
po pomoči in podpori Slovenske vojske zadanih nalog niso mogli opraviti, izhajajoč iz obsega naravne nesreče. Ocenjujem, da je
občinski štab civilne zaščite občine Postojna v prvih dneh svojega
delovanja neprimerno obveščal g. župana občine Postojna Jerneja
Verbiča in mu ni podajal poročil o ukrepih, ki so se izvajali, niti realnega stanja o širini posledic naravne nesreče na terenu. Prve enote
Slovenske vojske so bile aktivirane s strani župana Jerneja Verbiča, 2.
2. 2014, pri čemer poveljnik občinskega štaba civilne zaščite ni vzpostavljal koordinacije za aktivnost pripadnikov Slovenske vojske, ki so
bili pripravljeni na nudenje pomoči. V prvih dneh delovanja štaba
civilne zaščite, ko še ni deloval, je očitno, da svoje naloge ni opravila
tudi služba občine Postojna, ki skrbi za stike z javnostmi. Javnost ni
bila, ne glede na komunikacijski mrk, pravilno in pravočasno obveščena o smernicah in ukrepih, ki so se v tistih trenutkih izvajali prek
štaba civilne zaščite in župana občine. Na tak način se je ustvarilo
tudi nezaupanje prebivalstva do obvladovanja in nadzora nad odpravo nastale situacije na terenu in šele z ukrepi, ki jih je izvajala PR
v okviru kriznega štaba gospa Dragana Čolić, je prebivalstvo pričelo
dobivati objektivne podatke in postopoma se je vzpostavilo zaupanje javnosti v obvladovanje v izboljšanje razmer, ob vseh ukrepih, ki
so prihajali tako iz kriznega štaba in občine Postojna. Vsi ukrepi, ki
so bili pred začetkom delovanja kriznega štaba in v času njegovega
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delovanja, niso mogli v celoti vplivati, da bi bili lahko prebivalci hitreje oskrbljeni z električno energijo, saj je bilo treba obnoviti začasno infrastrukturo ter zagotoviti zadostno število agregatov.
Krizni štab ob veliki podpori poveljujočega g. Jerneja Verbiča, župana
občine Postojna, dane naloge sam ne bi mogel opraviti brez tako aktivne podpore Slovenske vojske, URSZR in pomoči vseh vladnih organov,
na katere smo se med našim delovanjem obrnili pri izvajanju posameznih nalog in ukrepov. Temeljna pa je bila podpora vseh prostovoljcev.
Ena od naših zastavljenih nalog in ciljev je bil tudi ukrep izvajanja
informiranja prebivalstva. Osnovni cilj je bil sporočati prebivalcem
informacije o dejanskem stanju na terenu in podajati vse ukrepe, ki
so se začeli izvajati, kot tudi tiste, ki bodo sledili v prihajajočih mesecih. V javnost smo pošiljali tudi informacije za ustvarjanje pozitivnega procesa in sporočila, da je vodenje nastale situacije obvladljivo
z natančno podanimi ukrepi za izvedbo saniranja. Pri tem so nam
pomagali mediji iz vse države. Sledili so ukrepi, ki so jih izvajali center za socialno delo, zdravstveni dom, ki je ob pomoči pripadnikov
civilne zaščite, Rdečega križa, gasilcev, v neposrednem stiku s socialno ogroženimi družinami kot tudi z drugimi občani naše občine
obiskoval gospodinjstva od vrat do vrat in poleg potrebne pomoči
prebivalstvu zagotavljal vso zdravstveno in socialno oskrbo prebivalstva, predvsem pa ustvarjal vzdušje zaupanja občanov in dejanskega
obvladovanja nastale situacije.
Pri izvajanju namestitev agregatov in njihovega delovanja bi bil brez
enot gasilskih društev, prostovoljcev, celotni sistem vzpostavitve nadzora nad agregati delovanja in oskrbe le-teh neuspešen, saj so bili nujno potrebni številni posamezniki, predvsem pa tisti, ki so oskrbovanje
koordinirali. V tem primeru gre za velika zahvala g. Alešu Beletu, g.
Marku Simšiču, g. Marjanu Marinšku in g. Boštjanu Rudolfu.
Pravočasno aktiviranje kriznega štaba je pripomoglo k vzpostavitvi
organizacije in delovanja vseh struktur pri odpravljanju posledic neurja, nudenju reševanja, pomoči, pridobljen je bil zadosten čas, da
smo dane naloge opravili.
Zaradi razsežnosti poškodb električne infrastrukture je bil potreben
dodaten čas, ki je temeljil na zunanji pomoči pridobivanja agregatov, da smo lahko začeli s posameznimi priklopi pri dobavi električne energije gospodinjstvom (člani kriznega štaba so prek zasebnih in poslovnih prijateljskih stikov zagotovili pomoč ali najem 29
agregatov).

Poudarjam veliko razumevanje generalnega direktorja družbe
Elektro Primorska, d. d., g. Uroša Blažice in g. Žarka Cerkvenika, ki
sta z ekipo svojih zaposlenih v najtežjih mogočih okoliščinah omogočila hiter tehnični napredek pri zagotavljanju električne energije
gospodinjstvom.
Še večjega pomena je bilo skupno soglasje k edinstvenemu ukrepu
na območju Republike Slovenije v času navedene naravne nesreče.
Dne 11. 2. 2014 se je ob pomoči direktorja Elektro Primorska, d. d.,
župana Občine Pivka g. Roberta Smrdelja, župana Občine Postojna
g. Jerneja Verbiča in podanih ukrepih kriznega štaba začela oskrba
gospodarstva, obrti in kmetijstva z dobavo brezplačnega goriva za
oskrbo agregatov.
Odločitev o ukinitvi kriznega štaba v nedeljo, 9. 2. 2014, je bila kot
predlog z moje strani v imenu članov kriznega štaba posredovana
županu občine Postojna g. Jerneju Verbiču. V smislu poveljevanja
in izvajanja zgoraj navedenih ukrepov ni bilo nobenih potreb, da bi
nadaljevali delo v kriznem štabu v procesu obstoječega delovanja, saj
so se vsi parametri, ki vplivajo na osnovne življenjske razmere na območju občine Postojna, vzpostavili. S ponedeljkom so prešle v redno
delovanje vse strukture javnih ustanov, organizacije, ki zagotavljajo
normalen proces delovanja.
S sporočilom o ukinitvi kriznega štaba smo občanom občine Postojna
prenesli informacijo, da so zagotovljeni vsi pogoji za normalno življenje in delovanje v občini Postojna. Seveda pa je bilo treba opraviti
še dodatne planirane naloge in začeli smo z izvajanjem nalog operativnega štaba kot koordinatorja vseh subjektov v obstoječem sistemu
poveljevanja.
V primeru novih nalog, ki bi se lahko pojavile nepričakovano zaradi
različnih dejavnikov, na podlagi katerih bi morala občina Postojna
začeti s postopki izvajanja ukrepov zaščite in reševanja, predlagam
nekaj ukrepov.
Županu občine Postojna g. Jerneju Verbiču predlagam, naj skladno
z določilom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
(Ur. l. RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012) in z upoštevanjem vseh zakonskih predpisov, ki urejajo področje zaščite in reševanja, imenuje
nov štab civilne zaščite in vse ustrezne enote, v katerih bodo imenovani posamezniki, ki bodo s svojim znanjem in osebnimi izkušnjami
opravili zadane naloge. Treba jim je zagotoviti lasten komunikacijski sistem, kompatibilen s sistemom URSZR, in ustrezne prostore z
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vso tehnično in informacijsko podporo ob pomoči vseh strokovnih
uslužbencev občine.
Še enkrat želim opozoriti na dejstvo, da hitra vzpostavitev osnovne
dobave električne energije temelji na učinkovitosti in tehnični iznajdljivosti delavcev Elektro Primorska, d. d.
V času delovanja kriznega operativnega centra je bil podan velik obseg različnih ukrepov in smernic. Člani kriznega štaba so za vzpostavitev normalnih življenjskih pogojev za bivanje ob tako veliki razsežnosti naravne nesreče vložili vse svoje znanje in izkušnje, ki so po
moji oceni pripomogle k uspešni realizaciji prejetih nalog.

POROČILO O DELU GASILSKIH ENOT NA
OBMOČJU OBČINE POSTOJNA

Marko Simšič7
Poročilo zajema zgolj obdobje med 5. 2. 2014 in 11. 2. 2014, ko je
delo gasilskih enot koordiniral krizni oziroma operativni štab, čeprav so bile gasilske enote na terenu od 31. 1. 2014 do 11. 2. 2014.
Znova se je pokazalo, da sistem zaščite in reševanja v občini Postojna
v celoti sloni na pripadnikih prostovoljnih gasilskih društev. S postavitvijo koordinatorja za gasilske enote v kriznem štabu je delo gasilskih društev na terenu potekalo po že prej začrtani poti. Gasilska
društva so namreč že od vsega začetka delovala samoiniciativno ter
si v svojih požarnih okoliših sama postavljala prioritete. Znotraj posameznega gasilskega društva je jasna hierarhija poveljevanja, prav
tako je hierarhija poveljevanja jasna na nivoju gasilske zveze.
Prek Gasilske zveze Slovenije in regijskih gasilskih poveljnikov je bil
med dogajanjem (že pred imenovanjem kriznega štaba) sprožen mehanizem za pomoč gasilskih enot iz drugih regij. Delo na terenu je
potekalo nemoteno, čeprav v določenem času ni bilo jasno, kaj so
prioritete in kdo je vodja intervencije. Delo na terenu je koordiniral poveljnik gasilske zveze Postojna oziroma njegovi pomočniki, ki
so tudi po vnaprej pripravljenem načrtu razporejali enote iz drugih
regij. Delo na posameznih lokacijah so vodili posamezni vodje enot
oziroma skupin. Poveljniki gasilskih društev so se dnevno sestajali
na gasilski zvezi, kjer so poročali o delu v tekočem dnevu ter usklajevali aktivnosti za naslednji dan.
Glede na zahtevnost in dolgotrajnost intervencije je bilo opaziti
utrujenost pripadnikov gasilskih enot in njihovih poveljnikov. Ker se
je s tem povečevala tudi nevarnost poškodb pri delu, se je dodatno
pozornost namenjalo opozarjanju pred poškodbami in zamenjavi
utrujenih gasilcev in njihovih vodij. Glede na vzpostavljen sistem
poveljevanja in natančno koordinacijo intervencij ter neprestano
skrb za varnost gasilcev so bili tudi rezultati odlični, tako da so vse
intervencije minile brez poškodb gasilcev. Škoda na poškodovanih
vozilih in opremi bo popisana in ocenjena.

7

GČ I. St, koordinator gasilskih enot.
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Ocenjujem, da je delo domačih gasilcev ter gasilcev iz drugih regij in
tujine potekalo strokovno in organizirano. Gasilci smo znova dokazali, da smo dobro organizirani in kvalitetno opravljamo svoje delo.
Od občine Postojna lahko upravičeno pričakujemo, da bo v prihodnje gasilce obravnavala kot strokovnjake na tem področju in dosledno upoštevala naša priporočila in mnenja.

POROČILO O DELOVANJU ZDRAVSTVA V
KRIZNIH RAZMERAH NARAVNE NESREČE Z
ŽLEDOM OD 1. 2. 2014 DO 14. 2. 2014

Prim. Irena Vatovec Progar8
Od 2. 2. do 4. 2. 2014:
•

•
•

Zaradi slabo delujočih zvez je bilo delo ekip nujne medicinske
pomoči (NMP) okrnjeno. Intervencije na terenu so ekipe NMP
opravljale s pomočjo ekip gasilcev, ki so omogočili dostop do
poškodovancev.
V tem obdobju smo oskrbeli šest pacientov zaradi zastrupitve
z ogljikovim monoksidom. Vsi so bili prepeljani na zdravljenje
v UKC.
Ekipe NMP so med seboj komunicirale z mobilnimi radijskimi
postajami.

4. 2. 2014:
•
•

•
•
•
•

•

8

Sestanek z vodjo NMP in zaposlenimi v NMP.
Sklep: prek gasilcev in centra za socialno delo (CSD) motivirati ljudi, da gredo preverjat pri svojih sosedih, če potrebujejo
zdravstveno pomoč, in nam osebno ali prek gasilcev to javijo,
ker zveze ne delujejo.
Ekipo NMP okrepimo z dodatno ekipo dveh tehnikov in zdravnikom v pripravljenosti do preklica.
Dodamo ekipo dveh tehnikov v pripravljenosti na domu (dosegljivi na št. 112).
Aktiviramo eno ekipo za neurgentne prevoze, ki jih bo izvajal
zasebnik s koncesijo za neurgentne prevoze (odredba občine
Pivka).
Po seznamu bolnikov z zdravljenjem s kisikom na domu ali
aparatom za preprečevanje dihanja med spanjem so patronažne
sestre izvedle preverjanje na terenu, ekipa NMP pa po telefonu,
če imajo priskrbljene agregate. Eno pacientko, ki ni bila ustrezno oskrbljena, smo premestili v hotel Šport.
Pripravimo zaloge medicinskega materiala, ki zadostujejo za
teden dni.

V.d. direktorice, dr.med., spec.druž.med.
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•

•
•

Prek medijev (Radio 94, TV Koper, TV Slovenija, Val 202) smo
obveščali ljudi o nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom in pravilnim ravnanjem z agregati. Ljudi smo obveščali, na
kakšen način lahko vzpostavijo stik z nami, in jih pozvali, naj
vsak poskrbi vsaj za tri sosede.
Oskrbeli smo tri huje poškodovane v prometni nesreči v Pivki
s prevozom v Ljubljano.
Ob sodelovanju z gasilci smo za boljšo komunikacijo usposobili
zaledenelo anteno.

5. 2. 2014:
•
•

Sestanek z vsemi zaposlenimi in razdelitev nalog.
Pridobimo spisek kronično bolnih, starostnikov ter tistih, ki živijo sami; posredujejo ga iz vseh ambulant družinske medicine
iz Postojne in Pivke. V koordinaciji s patronažno službo, CSD
in policijo obiščemo vse navedene v spiskih. Od vseh obiskanih
pacientov je zdravstveno pomoč potrebovala samo ena pacientka, ki je bila premeščena v bolnišnico Sežana.

6. 2. 2014:
•
•
•

Za pomoč na terenu se nam pridruži zdravstvena ekipa
Slovenske vojske, ki je obiskovala ljudi po terenu po navodilih
vodje NMP; obiske smo usklajevali s CSD.
Preverimo epidemiološko stanje glede črevesnih infekcij zaradi
oporečne vode in ugotavljamo, da ni povečane obolevnosti.
Na sestanku vseh zaposlenih posredujemo vse potrebne informacije in razdelimo naloge. Uvedena je 24- urna dostopnost po
telefonu direktorice, vodje NMP in glavne sestre.

Od 7. 2. do 9. 2. 2014:
•
•
•
•

Nadaljujemo z rednimi sestanki vseh zaposlenih s prenosom
informacij in razdelitvijo nalog.
Usklajujemo dnevna poročila zdravstvene ekipe Slovenske vojske in CSD in sprejemamo skupen plan dela za naslednje dni.
Na terenu se pojavijo manjše težave zaradi čustvenih stisk ljudi
– interveniramo z obiski na domu in posveti po telefonu.
Stanje na terenu se umirja, ekipo NMP zmanjšamo za sodelovanje dveh tehnikov v pripravljenosti.

Od 10. 2. do 14. 2. 2014:
•
•

Prešli smo na redni urnik dela tehnikov v ambulanti za nujno medicinsko pomoč (ANMP), zdravnik še vedno ostaja v
pripravljenosti.
Zdravstveno ekipo Slovenske vojske obvestimo, da poteka delo
na terenu nemoteno in njihovo redno sodelovanje ni več potrebno. Klicani bodo samo v nujnih primerih.

V času naravne nesreče po žledu v Postojni in Pivki z okolico smo
na področju zdravstva z vsemi naštetimi dejavnostmi in ukrepi preprečili večje zaplete ali hujše posledice na zdravju ljudi zaradi naravne nesreče.
Delo je bilo dobro organizirano in s sodelovanjem zdravstvenih delavcev, pripadnikov Slovenske vojske, gasilcev in CSD smo dosegli
zastavljeni cilj – minimalizirati posledice naravne nesreče na zdravju
ljudi.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem za pripravljenost in sodelovanje
v obliki povečanega obsega dela, predvsem pa vodji NMP Boženi
Žižić, dr. med., ki je suvereno koordinirala delo vseh služb v dogovoru z direktorico Zdravstvenega doma Ireno Vatovec Progar, dr. med.
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POROČILO O SOCIALNEM DELU V OBČINI
POSTOJNA V ČASU IZREDNIH RAZMER ZARADI
ŽLEDA (OD 3. 2. DO 14. 2 .2014)

Patricija Može9
Na CSD Postojna smo se v času izrednih razmer posvetili predvsem izvajanju ukrepov za pomoč ljudem na terenu (zlasti socialno
ogroženim).
V prvih dneh ujme na CSD Postojna (3. in 4. 2. 2014) še nismo imeli
vzpostavljenih pogojev za delo v poslovnih prostorih, ker smo bili
brez elektrike in telefonskih povezav. Zato je bilo na centru organizirano dežurstvo dveh strokovnih delavk, ki sta ponudili pomoč tistim,
ki so se osebno zglasili na centru. Osebno smo se tudi sami zglasili
na štabu civilne zaščite in se dogovorili za prisotnost ene strokovne
delavke, saj so se občani tudi s težavami iz socialnega področja oglašali prek tel. številke 112. Organizirali smo obisk ministrice za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak, ki
si je razmere ogledala na CSD Postojna, v Domu upokojencev (DU)
Postojna ter na štabu.
Že v torek, 4. 2. 2014, smo začeli z obsežnejšimi aktivnostmi za vzpostavitev centra ponudbe pomoči in potreb občanov na CSD Postojna.
Objavili smo dve telefonski številki in prek medijev ter pisnih obvestil (razdeljenih na terenu) obveščali o tem, da se občani za določene
vrste pomoči obrnejo na CSD Postojna. Zbrali smo velik arzenal ponudnikov pomoči – nastanitvenih kapacitet, prevozov, storitev idr.
Ker smo ob veliki ponudbi pomoči ugotavljali, da zaradi razmer (neobveščenost o možnih oblikah pomoči) potrebam občanov morebiti ne sledimo v zadostni meri, smo organizirali obsežnejše terensko
delo petih ekip, ki so bile sestavljene iz:
•
•
•

strokovne delavke CSD Postojna kot vodje ekipe,
dveh pripadnikov Slovenske vojske in
prostovoljke.

9

Direktorica CSD Postojna.

V eni od ekip je bilo tudi usposobljeno zdravstveno osebje, ki se je
posvetilo tudi občanom po seznamu, ki so ga pripravili zdravniki ZD
Postojna.
Ekipe so v četrtek, 6. 2. 2014 (s pomočjo seznamov Društva upokojencev in Društva invalidov), na določenem geografskem področju
obiskale občane, ki bi potrebovali pomoč. Opravljenih je bilo prek
70 obiskov na domovih občanov. Potrebe so iz terena javljali na CSD,
kjer smo poskrbeli za ustrezno posredovanje in pomoč. Na terenu
so ugotavljali izraženo solidarnost in sosedsko pomoč ter pomoč sorodnikov. Kar nekaj občanov se je začasno izselilo. Pojavljalo pa se je
že turobno vzdušje, če ne že posamezne oblike depresije (težave so
bile intenzivnejše pri občanih, ki imajo že sicer težave z duševnim
zdravjem). Zato smo delo prostovoljcev v petek, 7. 2. 2014, usmerili
predvsem v pogovore s posameznimi občani, pri katerih je bilo opaziti potrebo po tej pomoči.
V vsem tem času so bili oskrbljeni vsi uporabniki socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« (80 uporabnikov), ki so jih socialni
oskrbovalci Zavoda Pristan obiskali na domu. Ena od uporabnic je
bila začasno in brezplačno preseljena v njihov dom upokojencev v
Vipavo. Na CSD Postojna smo pomoč na domu izvajali na področju
občine Pivka (40 uporabnikov).
Na šolskem centru se je vzpostavil »krizni center« kot večji ogrevan
prostor, kamor smo občane lahko napotili, da so se lahko ogreli, se
družili, dobili topel obrok idr. V prvih dneh smo na centru poskrbeli
za koordinacijo naročil toplih obrokov, kar je kasneje prevzel kader
občine Postojna. S toplimi obroki smo (poleg uporabnikov pomoči
na domu) oskrbovali še nekaj občanov (12), ki si toplega obroka niso
zmogli preskrbeti.
S sodelovanjem v štabu in koordinacijo dela na socialnem področju
smo pod svoje okrilje prevzeli koordinacijo dela in aktivnosti prostovoljcev v kriznem centru od sobote, 8. 2. 2014, dalje. Opravili
smo temeljit zapisnik oz. inventuro opravljenega dela v kriznem centru (inventura zbrane hrane, seznam razdeljene hrane, delo klicnega
centra, zbrane denarne donacije). Sprejeti sklepi:
•

krizni center glede na potrebe občanov deluje v namenskem
prostoru šolskega centra še do nedelje, 9. 2. 2014. V ponedeljek, 10. 2. 2014, deluje le še kot info točka v klubskih prostorih
centra;
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•
•
•

klicni center se preseli na CSD Postojna, kjer smo že v ponedeljek zaključili z delom zaradi nizkega števila klicev;
zbrano hrano v skladiščih razdelimo Rdečemu križu in
Karitasu, ki bosta hrano razdeljevala naprej v skladu s svojimi
kriteriji (hrano so še isti dan odpeljali v njihova skladišča);
za namensko porabo donacij je odgovorno vodstvo Društva
tabornikov.

Ker smo se na CSD Postojna v prvem tednu ledene ujme povsem
posvetili delu na terenu in pomoči občanov zaradi izrednih razmer,
smo v drugem tednu (od 9. 2. 2014 dalje) svoje sile znova usmerili
v opravljanje redne dejavnosti, da ne bi bili uporabniki pri izplačevanju pravic iz javnih sredstev prikrajšani zaradi zamude pri izdaji
odločb. Udeležili smo se sestanka na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, kjer smo poročali o opravljenem delu in se dogovorili za kadrovsko podporo pri rednem delu ter nadaljnje ukrepanje
po izkušnjah socialnega dela v izrednih razmerah.
V dneh drugega tedna ujme so se razmere začele umirjati in potrebe po naši pomoči na terenu niso bile več tako intenzivne. Po izkušnjah preteklih izrednih razmer smo se pripravili (tudi v sodelovanju s Slovensko vojsko) na morebitno psihosocialno pomoč občanom na terenu, kar pa se je kasneje izkazalo za nepotrebno. Ker so
občani izražali skrb nad umazanim perilom na njihovih domovih
(predvsem družin z majhnimi otroki) smo v sodelovanju s Slovensko
vojsko vzpostavili mobilno pralnico, ki pa ji je perilo za pranje dostavilo manjše število občanov.
V delo v tem času je bilo intenzivno vključenih 16 zaposlenih na
CSD Postojna. Predvsem pa je bilo v tem času vzpostavljeno intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, prostovoljci in
ostalimi pristojnimi institucijami, zato je bilo opravljenega veliko
koordinacijskega dela.
Prepričani smo, da smo uspeli dokazati pomembnost vloge socialnega dela v takih kriznih razmerah, in veseli smo, da je bila ta
prepoznana tudi pri ostalih sodelujočih in da smo lahko v vzdušju
zaupanja in sodelovanja opravili pomembno delo.

OD KOMPETITIVNOSTI H
KOMPATIBILNOSTI OBRAMBNEGA
SISTEMA IN SISTEMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Miha Škerbinc, MSc.
Tomaž Žbogar, univ. dipl. obr.
Petra Resman, univ. dipl. psih.

UVOD
V petek, 30. 1. 2014, so se nad Slovenijo začeli zgrinjati črni oblaki. V pričakovanju poplav smo v 1. brigadi Slovenske vojske poslali častnike za povezavo na občine v našem območju10, za katere je
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) razglasila alarmno
stanje. Čeprav se je pokazalo, da smo pričakovali poplave, zgodil pa
se je žled, to ne spremeni dejstva v dveh segmentih; (1) znova so bile
neuslišane naše želje po preventivnem delovanju in ne samo sodelovanju pri odpravljanju posledic in (2) znova smo preveč časa čakali
pripravljeni v vojašnicah na to, da bo prišla formalna zahteva po naši
uporabi. Vso soboto in večji del nedelje smo tako pripadniki 1. brigade čakali na to, da nas aktivirajo in da začnemo pomagati ljudem.
Zgodba preteklosti pa se je ponavljala. Vse, kar smo se naučili ob
ujmi v Železnikih ali ob poplavah leta 2010, kot da je bilo pozabljeno.
In prav tako je bila ponovljena zgodba o tem, da so nas – Slovensko
vojsko – na eni strani obtoževali, da nočemo ali premalo pomagamo.

10

Načrti Zaščite in reševanja predvidevajo, da delovanje SV v vzhodnem delu
Slovenije pokriva 72. brigada SV, medtem ko je za zahodni del države odgovorna 1. brigada. Ostale enote (npr. Logistična brigada) pokrivajo posamezne
občine iz svojega domicila (GŠSV, Načrt VIHRA 13, 2013).
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Na drugi strani pa so nekateri v našem angažiranju videli celo strahove vojaškega državnega udara.
Prispevek zajema vlogo 1. brigade in Slovenske vojske na področju
zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), kot smo jo ob izkušnji posredovanja ob zadnji ujmi videli in doživeli pripadniki 1. brigade, ki smo
pri odpravljanju posledic sodelovali.
Naravne in druge nesreče so stalnica ogrožanja prebivalcev, premoženja, kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin Republike Slovenije.
Med naravnimi nesrečami Slovenijo najbolj ogrožajo potresi, poplave,
neurja, suše, veliki požari v naravnem okolju ter množični pojavi nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah (ReSNV-1,2010, str. 3686).
Podnebne spremembe so pomembna varnostna grožnja zaradi svojega izrazitega multiplikativnega značaja in učinka. Kot napovedujejo strateške študije ključnih geopolitičnih varnostnih trendov, bodo
podnebne spremembe, kot so dvig temperature zraka in gladine morja, spremenjeni padavinski vzorci in intenzivnejši izredni vremenski
dogodki, še zaostrile pomanjkanje življenjskih virov, kot sta hrana in
voda, ter povečale pogostost in intenzivnost naravnih nesreč v različnih oblikah. Podnebne spremembe že vplivajo na nacionalno varnost
Republike Slovenije. Neposredna grožnja, izhajajoča iz tovrstnih sprememb, je predvsem večji obseg naravnih nesreč zaradi večje pogostosti in intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov (ReSNV-1, 2010,
str. 3678). Posledično se bodo povečale tudi potrebe po zagotavljanju
mednarodne pomoči in NATO bo v kontekstu koncepta celostnega
pristopa11 (tako imenovani »comprehensive approach«) pogosteje zaprošen za pomoč (Strategic Foresight Analysis, 2013, str. 31 in 32).
Februarja 2014 je Slovenijo prizadela naravna nesreča žled. Žled je
zaledenela oblika padavin na tleh – to je enolična prevleka ledu, ki se
lepi na predmete in na zemeljsko površino. Povzročena je bila velika
gospodarska škoda na drevju, električni in telefonski napeljavi, poškodovanih stavbah in drugje, a kar je najpomembnejše, ogroženo je
bilo prebivalstvo. Šlo je za dogodek z dolgotrajnimi posledicami, saj
nevšečnosti zaradi naravnih razmer in obsega pomoči ni bilo mogoče takoj odpraviti.

11

Učinkovito krizno upravljanje zahteva celosten pristop, ki vključuje politične,
civilne in vojaške vire in zmogljivosti za zagotavljanje stabilizacije in rekonstrukcije (NATO: A comprehensive approach to crisis management, www.
nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm).

Prva brigada Slovenske vojske je v času naravne nesreče delovala v
skladu s predpisanim sistemom delovanja v okviru zaščite, reševanja
in pomoči. V tem kontekstu je Slovenska vojska 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 mnoge, ki smo jih morebiti izpustili, so
v reševanje nastale situacije vlagale nadčloveške napore in pogosto
zastavile lastno zdravje in življenje. In čeprav smo morebiti navzven
delovali kot dobro organiziran ustroj, se vendar porajajo nekatera
vprašanja, ki jih želimo zastaviti v članku nasloviti: (1) Ali je sistem
ZRP ob žledu pri uporabi zmogljivosti Slovenske vojske v zadostni
meri izkoristil zakonske možnosti ter sledil usmerjevalnim aktom in
doktrinarnim načelom? (2) Ali so bili obstoječi viri in zmogljivosti
Slovenske vojske uporabljeni dovolj hitro in v zadostnem obsegu?
Že omenjeni celostni pristop k zaščiti in reševanju (tudi v Republiki
Sloveniji) namreč omogoča boljšo izrabo virov 1. brigade in, širše,
Slovenske vojske ter s tem bistveno prispeva k zmogljivosti celotnega
sistema ZRP. Z večjo uporabo vojaških zmogljivosti lahko dosežemo
boljšo učinkovitost, hitrejšo odzivnost, kvalitetnejšo in cenejšo pomoč pri ZRP v Republiki Sloveniji.
Namen članka je predstaviti veljaven doktrinaren sistemski okvir
ZRP, ki predstavlja normativno podlago za delovanje Slovenske vojske ob naravnih nesrečah. Slednjega želimo osvetliti ob izkušnjah
delovanja 1. brigade v primeru žleda ter predstaviti zaključke in predloge za izboljšanje delovanja nacionalno varnostnega sistema na
področju ZRP.

NEKATERI TEMELJNI POJMI IN KLJUČNI
DOKTRINARNI AKTI SISTEMA ZRP TER
DELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE
Pogosto se kot razlog neuporabe ali pozne uporabe zmogljivosti
Slovenske vojske pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, še
posebej pa v preventivnih ukrepih, navajajo zakonske in doktrinarne
ovire. Ali je temu res tako?
Sistem nacionalne varnosti je v Republiki Sloveniji razdeljen v tri
podsisteme: (1) obrambni sistem, (2) sistem varstva pred naravnimi
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in drugimi nesrečami (SVNDN) in (3) varnostni sistem. Za upravljanje s prvima dvema je odgovorno Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.
Krizno upravljanje je proces v sistemu nacionalne varnosti, s katerim se vzpostavljajo enotna načela, postopki, mehanizmi in ukrepi
za usklajeno in učinkovito odzivanje na krize. Obvladovanje kriznih
razmer mora potekati spretno in prožno, z vso občutljivostjo, stopnjevano in odzivno, pravočasno in usklajeno. Sistem kriznega upravljanja predvideva angažiranje sil tudi za vodenje zaščite in reševanja
(Vojaška doktrina, 2006, str. 11).
Zakon o obrambi, kot temeljni akt, ki opredeljuje tako organizacijo
obrambe Republike Slovenije kot tudi delovanje Slovenske vojske,
v 37. členu poleg drugih ključnih nalog, ki so vojaško izobraževanje in usposabljanje, zagotavljanje pripravljenosti, izvajanje vojaške
obrambe ter mednarodno sodelovanje, navaja tudi sodelovanje pri
zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo. O sodelovanju vojske pri zaščiti
in reševanju odloča vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog
poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu ministra (ZObr – UPB1, 2004). Akt v samem začetku govori o celovitosti vojaške in civilne obrambe. In v luči
najbolj aktualnih varnostnih groženj (npr. naravne in druge nesreče)
kot segment civilne obrambe lahko razumemo tudi področje zaščite,
reševanja in pomoči (ki ga sicer ZObr natančneje ne obravnava).
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je
Slovenska vojska opredeljena kot eden izmed izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči skupaj z enotami, službami in drugimi operativnimi sestavi, gospodarskimi družbami, zavodi in organizacijami, enotami in službami civilne zaščite ter policijo (ZVNDN, 2010).
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
(ReSNV-1) navaja, da si bo ta za obvladovanje naravnih in drugih
nesreč prizadevala za nadaljnji skladnejši razvoj sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo usmerjen v uveljavljanje celostnega pristopa k varstvu pred nesrečami z namenom povečanja
učinkovitosti, racionalnosti, usklajenosti in odzivnosti ter na modularni organiziranosti in prilagodljivosti konkretnim razmeram vseh
sil za zaščito, reševanje in pomoč (ReSNV-1, 2010, str. 3686 in 3684).
Obrambna strategija Republike Slovenije navaja, da bo njeno delovanje na obrambnem področju temeljilo na celostnem pristopu, ki se

bo na nacionalni ravni uresničeval z intenzivnejšim medresorskim
in medinstitucionalnim sodelovanjem vseh nosilcev obrambnih nalog (Obrambna strategija Republike Slovenije; 2012, str. 5).
Vojaške zmogljivosti se bodo, kolikor bo mogoče, razvijale kot dvonamenske, tako da bo lahko Slovenska vojska ob naravnih in drugih
nesrečah (v nadaljevanju tudi NDN), zdravstveno-epidemioloških
in drugih virih ogrožanja nacionalne varnosti uspešno podpirala delovanje drugih podsistemov nacionalno varnostnega sistema
Republike Slovenije, predvsem sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Obrambna strategija Republike Slovenije; 2012,
str. 4).
Sodelovanje v sistemu varstva pred NDN ter podpora drugim državnim organom in organizacijam pri zagotavljanju varnosti je opredeljena kot ena izmed ključnih nalog Slovenske vojske (Obrambna
strategija Republike Slovenije; 2012, str. 9).
Za Slovensko vojsko je ključno, da je pripravljena za delovanje.
Pripravljenost za delovanje je raven sposobnosti enote za izvedbo
bistvenih nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva. Pripravljenost za
delovanje določajo zmogljivost, sposobnost, premestljivost, premičnost in vzdržljivost enote ter sistem poveljevanja in kontrole.
Posebne zahteve pripravljenosti za delovanje se lahko določijo tudi
za enote, ki so namenjene podpori zaščiti, reševanju in pomoči ob
NDN (Vojaška doktrina, 2006, str. 38).
Področje zaščite, reševanja in pomoči vojaška doktrina umešča v
podporno delovanje. Podporno delovanje je način nebojnega delovanja Slovenske vojske in se v glavnem izvaja na območju Republike
Slovenije z namenom podpore državnim organom in institucijam
ter podpore varnostnim silam in silam zaščite in reševanja. Enote
Slovenske vojske zagotavljajo sredstva in storitve kot pomoč civilnim
oblastem ali organizacijam ob obvladovanju razmer v miru in vojni.
Oblika podpornega delovanja Slovenske vojske je tudi zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (Vojaška doktrina,
2006, str. 50).
Slovenska vojska lahko izvaja ZRP tudi v tujini. Vojaška doktrina
opredeli v okviru stabilizacijskega delovanja znotraj operacij v podporo miru tudi »druge stabilizacijske dejavnosti«. Med te je uvrščena podpora zaščite in reševanja ob NDN, ki je tesno povezana
s humanitarno pomočjo. Zahteva hitro angažiranje sil, ki delujejo v
zelo zahtevnih razmerah, povzročenih z NDN, ko odgovorne oblasti
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na območju nesreče ne morejo same zagotoviti potrebne pomoči
(Vojaška doktrina, 2006, str. 75).
Slovenska vojska skladno z zakonskimi podlagami s svojimi zmogljivostmi sodeluje v nalogah zaščite in reševanja (ZiR) in ZRP ob NDN
kot dopolnilna sila (Direktiva za sodelovanje in delovanje Slovenske
vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah – Direktiva VIHRA, 2013, str. 2, Državni načrti zaščite in
reševanja) in zagotavlja sile in sredstva v obliki: (1) specializiranih
zmogljivosti enot za namenske aktivnosti (npr. zmogljivosti JRKB12,
inženirska podpora, helikopter ipd.), (2) logističnih zmogljivosti
(transport, namestitev, oskrba itd.), ter (3) zmogljivosti za izvajanje
fizičnih del pri odpravi posledic ali preventivnih aktivnostih. V primerih velikih naravnih ali drugih nesreč Slovenska vojska angažira
vse razpoložljive sile.
Kot je že bilo omenjeno, je aktiviranje Slovenske vojske v primeru
nesreč v pristojnosti poveljnika Civilne zaščite ter Vlade Republike
Slovenije, razen ko gre za nujne primere in o posredovanju odloča minister za obrambo oz. načelnik generalštaba Slovenske vojske
po njegovem pooblastilu. Prav tako organi, ki odločajo o delovanju
Slovenske vojske, sprejmejo odločitev o umiku slednje, ko razlogi za angažiranje prenehajo (Direktiva za sodelovanje in delovanje
Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah – Direktiva VIHRA, 2013).
Delovanje Slovenske vojske se usmerja prek Združenega operativnega centra (ZOC). Slovenska vojska se aktivira predvsem ob nesrečah,
ki so obsežne in zahtevajo veliko sil in sredstev ter ob posameznih
ogrožajočih pojavih, za katere državni organi in institucije nimajo na
razpolago ustreznih strokovnih znanj ali zmogljivosti.
Aktivnosti ob naravnih nesrečah zahtevajo učinkovito vodenje in
koordinacijo. V tem pogledu enote Slovenske vojske delujejo skladno s predpisi, usmeritvami ZOC ter povelji nadrejenih, aktivnosti
pa morajo biti usklajene tako z zahtevami republiškega štaba civilne
zaščite kot tudi poveljnikom civilne zaščite na terenu oz. z vodjem
intervencije. Prav pri usklajevanju aktivnosti in sodelovanja med
različnimi subjekti zaščite in reševanja se pogosto izkaže vsa kompleksnost delovanja zaščite, reševanja in pomoči ( ZRP).

12

Jedrske (radiološke), kemične, biološke obrambe.

Zaključimo lahko, da obstoječa zakonodaja ne preprečuje ali pretirano omejuje uporabe Slovenske vojske v naravnih in drugih nesrečah.
Uporaba je v največji meri odvisna od strokovne ocene v sistemu
ZiR, civilne zaščite in ocene poveljnika civilne zaščite. Doktrina in
usmerjevalni akti pa celo jasno usmerjajo razvoj sistema ZiR v smeri
celovitega pristopa, večje uporabe zmogljivosti Slovenske vojske, ki
prav tako mora biti pripravljena, usposobljena in opremljena za tovrstne naloge.
Obstoječi normativni akti so tudi lep primer dejstva, da se zakonodaja pogosto prepočasi odziva na zahteve realnega življenja. V tem
primeru kombinacije stopnjujoče se ogroženosti in potrebe po racionalizaciji in učinkovitejši rabi že obstoječih virov. Če je naša vizija,
kot jo lahko razberemo iz resolucij in strategij, vse bolj promoviran
celostni pristop, ki omogoča tudi učinkovitejšo rabo vojske, slednji
zakonodaja še vedno pripisuje razmeroma obrobno vlogo. To je še
posebej pomembno, če si drznemo oceniti naš obrambno varnostni
sistem kot nadpovprečno tog in legalističen v pejorativnem smislu.
Negativno tolmačenje zakonov in iskanje podlag za neukrepanje je
modus operandi, ki smo mu pogosto priča.
Zakonodaja ne sledi dejanskim spremembam v delovanju obeh sistemov. Usmerjevalni in doktrinarni dokumenti zelo dobro opredelijo
smernice razvoja sistemov, ki pa jih zakonodaja precej neažurno uvaja
v prakso. Obrambni sistem in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v okviru MORS razvijata kot dve popolnoma ločeni
strukturi, kar (posebej v majhnih državah, kakršna je Slovenija) ni racionalno in ne sledi ideji celostnega pristopa. Zmogljivosti Slovenske
vojske se v prvi vrsti razvijajo za potrebe uporabe v vojni, zmogljivosti
SVNDN pa za mirnodobno krizno upravljanje.

OD POSAMIČNEGA K CELOTI
Kot že omenjeno, je celosten pristop k izvajanju ZRP v Republiki
Sloveniji opredeljen v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti
Republike Slovenije in v Obrambni strategiji Republike Slovenije. V
okviru Zavezništva je bila potreba po implementaciji filozofije celostnega pristopa pri načrtovanju in izvedbi operacij jasno izražena na
zasedanju NATO v Bukarešti leta 2008 (Allied command operations
comprehensive operations planning directive copd interim V1.0,
2010).
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S celostnim pristopom se v celotnem okolju ustvarijo cilji, ki vodijo do želenega končnega stanja. V kompleksnem varnostnem okolju
je ključen poudarek v potrebi za tesno sodelovanje in koordinacijo med vsemi subjekti, ki prispevajo k izvajanju ZRP v Republiki
Sloveniji pri kriznem upravljanju. Ključno je skupno razumevanje
ciljev za dosego ciljev in končnega stanja pri kriznem upravljanju.
Vse zmogljivosti in viri nacionalno varnostnega sistema se morajo
uporabljati z bolj enotnim in koordiniranim namenom.
Potreba po delovanju in hitri odzivnosti je na področju kriznega upravljanje, pa naj gre za naravne in druge nesreče ali kakšne druge vire
ogrožanja, zelo pomembna. Pri vse bolj zapletenem procesu odločanja
je čas vse bolj pomemben. Načrtovanje v večdimenzionalnem okolju
predstavlja velike izzive. Izkušnje 1. brigade v delovanju pri ZRP kažejo, da v praksi na terenu ni vedno določen subjekt, ki je zadolžen za
vodenje koordinacije med vsemi subjekti. Prav zmožnost hitre odzivnosti in sposobnost izvedbe hitrega (vojaškega) procesa odločanja ter
s tem prevzemanja iniciative v primerjavi z ostalimi subjekti sistema
ZRP je prednost vojske, ki je v praksi pogosto premalo uporabljena.
Vojska je organizacija, ki je zmožna hitro odreagirati in podpreti
procese vodenja, kontrole in koordinacije ostalih subjektov oziroma poveljnike in štabe civilne zaščite na vseh nivojih. Svojo vlogo
v reševanju krize Slovenska vojska prevzema odločno in s povsem
praktičnimi pristopi, kar zagotavlja hitro in učinkovito doseganje ciljev. Da bi bilo sodelovanje z drugimi subjekti pri ZRP učinkovito in
bi se pri izvajanju skupne strategije medsebojno dopolnjevali, pa je
pomembno, da v Slovenski vojski v času delovanja ustrezno prilagodimo procese in strukturo.

PRVA BRIGADA V ŽLEDU IN VODI
Prva brigada je v času od 2. 2. 2014 do 14. 2. 2014 skladno s načrtom VIHRA sodelovala pri odpravi posledic naravne nesreče žled.
Pripadniki 1. brigade smo v teh dvanajstih dneh sodelovali v 325
različnih aktivnostih v območju odgovornosti enote (zahodni del
Slovenije). Za potrebe izvajanja nalog so bili angažirani številni pripadniki enot in poveljstev 1. brigade, zagotavljali smo častnike za
povezavo v štabih civilne zaščite na območju Gorenjske, Ljubljane,
Severne Primorske in Notranjske, v večjem obsegu pa tudi sredstva
za izvajanje aktivnosti ter pomoč prebivalcem.

Tabela 5: podatki o virih, ki jih je 1. brigada zagotavljala za potrebe
odprave posledic po žledolomu.
UPORABLJENI VIRI
Število sodelujočih pripadnikov 1. brigadi (skupno)
Uporaba terenskih vozil (po aktivnostih)
Uporaba bojnih vozil (po aktivnostih)
Skupno število prevoženih kilometrov
Zagotovljeni agregati
Uporaba motornih žag (po aktivnostih)

ŠTEVILO
4315
395
113
38.022
69
169

Naloge, ki smo jih izvajali, so bile zelo raznolike. Tako smo zagotovili
ustrezno popolnitev moštva v štabih civilne zaščite, vzpostavili poveljniška mesta na območjih izvajanja nalog ter prek različnih ekip
na terenu (brezpilotna letala, izvidniške patrulje idr.) zagotavljali
podatke o stanju na terenu ter potrebah po pomoči. Z lastnimi in
doniranimi agregati13 ter podporo sanacije električnih napeljav (izvidovanje, prevozi, pomoč pri postavljanju drogov idr.) smo pomagali
pri zagotavljanju oskrbe z električno energijo, katere izpad je predstavljal eno večjih težav. Na neprehodnih območjih smo zagotavljali
prevoze civilnega prebivalstva ter prevoz hrane, vode in drugih najnujnejših sredstev za preživetje. Izvajali smo naloge sanacije okolice
(pomoč pri sanaciji cest, čiščenje snega in ledu, podrtega drevja, odvoz vej in hlodovine, čiščenje strug rek, čiščenje železniških postaj in
železniških tirov in ostalih posledic žleda) ter preventivne aktivnosti
(polnjenje in nameščanje protipoplavnih vreč). Zagotavljali smo tudi
psihološko podporo, pralnico za perilo, ekipe prve pomoči, ekipe
mehanikov za vzdrževanje električnih agregatov in drugo. Posebej
dobro se je pokazala taktika mešanih ekip, kjer je vojska podpirala delo gasilcev, električarjev, gozdnih delavcev ali železničarjev.
Kombinacija znanj, veščin, predvsem pa opreme se je pokazala kot
izjemno učinkovita.
Tudi potem, ko so se krizni štabi civilne zaščite postopoma razpuščali in prehajali v operativno delovanje, smo skušali predvideti dogajanje in razumeti stisko ljudi, katerih naravna nesreča žled je dobila novo podobo – poplave. Še ves mesec smo pripadniki 1. brigade

13

Prek bilateralnega vojaškega sodelovanja smo v 1.brigadi zagotovili deset agregatov večje moči, ki jih je podarila 173. zračno-desantna brigada
Oboroženih sil Združenih držav Amerike.
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pomagali odpravljati posledice poplav na Planinskem polju na območju Planina - Laze. Uporabljeni viri so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 6: uporabljeni viri 1. brigade Slovenske vojske pri odpravljanju posledic poplav na Planinskem polju
UPORABLJENI VIRI
Število sodelujočih pripadnikov 1. brigadi (skupno)
Skupno število pripadnikov v pripravljenosti
Uporaba terenskih in tovornih vozil (po aktivnostih)
Uporaba bojnih vozil (po aktivnostih)
Skupno število prevoženih kilometrov
Zagotovljeni agregati
Uporaba motornih žag (po aktivnostih)

ŠTEVILO
513
189
158
7
15.541
1
3

Naloge so tako kot v primeru žleda vključevale sodelovanje v aktivnostih štabov civilne zaščite ter zagotavljanje častnikov za povezavo. V Planini smo za potrebe intervencije vzpostavili izpostavljeno
poveljniško mesto, katerega organiziranost je bistveno olajšala delo
gasilcev ter ostalih, ki so se vključevali v sistem ZRP na tem območju
ter zagotovila celovito spremljanje situacije. Prizadetim prebivalcem
smo pomagali pri odvračanju nesreče, zagotavljanju ustreznih pogojev življenja ter kasneje odpravi posledic poplav (selitve iz poplavljenih hiš, postavljanje protipoplavnih vreč, dostava pitne vode,
izvidovanje z brezpilotnim letalom, prevoz agregatov, izvidovanje
Cerkniškega polja in druge oblike pomoči).
Po zaključku vseh aktivnosti ZRP – tako tistih, ki so se dotikale žledoloma, kot tudi tistih, v povezavi s poplavami – smo na 1. brigadi
izdelali analizo, katere namen je bil preveriti ustreznost in učinkovitost delovanja enot in poveljstev 1. brigade ter izpostaviti primere
dobre prakse ter morebitna področja, kjer svoje delovanje lahko še
izboljšamo.
Reakcijski čas alarmiranja enot 1. brigade v nedeljo 2. 2. 2014, ko
so se začeli pojavljati prvi znaki potencialne obsežnosti vremenskih
vplivov kasnejše naravne nesreče žled, je bil odličen. V dobrih treh
urah od izvedbe alarmiranja se je enota premaknila iz vojašnice
Edvarda Peperka v vojašnico barona Andreja Čehovina v Postojno.
Pripadniki 1. brigade so pokazali visoko raven motivacije, odzivnosti
in strokovnosti, ki se je kazala tudi v tem, da so ob spremljanju medijev tudi sami predvideli možnost angažiranja in se nanj pripravili.

Skozi celotno obdobje izvajanja aktivnosti so pripadniki 1. brigade
samoiniciativno poiskali delo, pomagali prebivalstvu in iskali nove
in nove možnosti učinkovitejšega angažiranja.
Častniki za povezavo pri štabih civilne zaščite in koordinatorji v regijskih štabih civilne zaščite so bili določeni glede na stalno prebivališče, zato so dobro poznali okolje, zemljišče, predstavnike civilnih
struktur, prebivalce in lokalno problematiko. S tem je bila povečana
učinkovitost pomoči in racionalnejša poraba virov 1. brigade. Na terenu so se oblikovale mešane ekipe (vojaki, gasilci, civilna zaščita).
Na ta način se je s kombinacijo usposobljenosti okrepila učinkovitost
izvajanja nalog, pridobili pa smo tudi izkušnje pri koordinaciji in sodelovanju z različnimi subjekti sistema ZRP.
Odločitev o vključitvi nekaterih specialistov Slovenske vojske v podporo delovanja strokovnih občinskih služb je bil multiplikator njihovih prizadevanj, hkrati pa odmeven prispevek 1. brigade k omilitvi
tegob prebivalstva (v okviru Centra za socialno delo, ki je organiziral
patronažo in obisk najbolj ranljivih prebivalcev, invalidov in ostarelih, je bil vključen pripadnik Slovenske vojske zdravstvene stroke,
pastoralni asistent, kasneje sta bila na razpolago psihologa).
Prva brigada je v primeru žleda aktivirala tudi vire, ki lahko prispevajo dodano vrednost v primeru naravnih nesreč, vendar na vse
možnosti njihov uporabe pogosto pozabimo. Aktivacija brezpilotnih
letal je tako zagotovila pogled iz zraka, tako za potrebe žleda kot tudi
za potrebe ugotavljanja naraščanja voda, in s tem pripomogla k večjemu zavedanju situacije, boljšemu predvidevanju dogajanja ter načrtovanju potrebnih resursov. Z brezpilotnimi letali smo zagotovili
pregled nad nedostopnimi tereni, ne da bi aktivirali druga zračna
plovila, ki zahtevajo več resursov in v tem času lahko opravljajo življenjsko pomembnejše naloge.
Ker je neposreden kontakt s prebivalstvom zaradi njihovega občutka varnosti in kar najboljšega vpogleda v njihove potrebe vendarle
pomemben, smo na ogrožena območja poslali time HTS (human
terrain system – atmospheric) za pridobivanje informacij s terena
in nudenje pomoči. Timi so delovali na najbolj nedostopnih terenih,
kjer tudi zaradi izpada telefonskih komunikacij prebivalci niso mogli
dobiti ali poklicati pomoč. Ti pripadniki so bili pogosto prvi ljudje, s
katerimi so prizadeti prebivalci po nastopu žleda imeli kontakt.
Razumevanje psihološke dinamike, ki se dogaja na ravni posameznika
(prizadetih prebivalcev ali tistih, ki nudijo pomoč), na ravni kolektiva
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in na ravni skupnosti (lokalne in širše), je pomemben in pogosto
spregledan element delovanja v kriznih razmerah (kar NDN prav
gotovo so). Psihodinamični procesi bistveno vplivajo na interakcijo
med vpletenimi ter ne nazadnje učinkovitost delovanja. Pomembno
je razumevanje osnovnih potreb prizadetih prebivalcev ter povezovanje le-teh z ustreznimi oblikami pomoči. S tem lahko dosežemo,
da se stiska, ki jo ljudje doživljajo, bistveno ublaži, aktivnosti so bolje
naravnane in manj je negativnih odzivov. Prav tako lahko sodelovanje psihologa prispeva k učinkovitosti kriznega štaba in (so)delovanja sil zaščite in reševanja.
Vprašanje psihološke oskrbe je v obstoječih državnih načrtih zaščite in reševanja zastopano zelo različno. Pretežno je umeščeno v
domeno lokalne skupnosti, v posameznih primerih pa je omenjena
možnost vključevanja vojaških psihologov (primer Načrta zaščite in
reševanja ob poplavah). Z vidika visoke odzivnosti in sposobnosti
delovanja v kriznih razmerah se vojaški psihologi pogosto izkažejo
kot ustrezna rešitev v času, ko so krizne razmere najhujše, medtem
ko je vloga lokalnih institucij večja v času sanacije in vračanja prizadete skupnosti v običajno življenje.
Čeprav smo pripadniki 1. brigade na opravljeno delo lahko ponosni, je analiza pokazala, da vendarle obstajajo področja, kjer bi svoje
delovanje lahko še izboljšali. Slednja se pogosto nanašajo predvsem
na učinkovitejše in bolj uigrano sodelovanje z drugimi službami.
Delovanje vojske ne sme biti prepuščeno lastnim iniciativam in odvisno od organiziranosti civilne zaščite na lokalnem nivoju.
Kot smo v uvodnih mislih že ugotovili, je vojska po svoji strukturi in
delovanju institucija namenjena delovanju v krizi in kriznih razmerah.
Kot takšna je vsaj v nekem segmentu vedno pripravljena za delovanje,
z možnostjo hitrega odzivanja in razmeroma hitrega angažiranja večjega števila ljudi in sredstev. Sistem ZRP lahko prek civilne zaščite v
prihodnje v večji meri in bolje izkoristi organiziranost, pripravljenost,
odzivnost in opremljenost Slovenske vojske v duhu filozofije celostnega pristopa in v tem članku izpostavljenih sistemskih rešitev.
Na terenu se pogosto izkaže, da se strukturno podobne organizacije (hierarhično strukturirane) namenjene delovanju v izrednih
razmerah in z jasno linijo poveljevanja razmeroma hitro ujamejo in
dobro sodelujejo. Organiziranost Slovenske vojske sistemu ZRP ponuja izkušnje in znanja pri zagotavljanju virov sistema poveljevanja
in kontrole ter podporo pri vodenju in koordinaciji med različnimi subjekti ZRP na terenu – torej zmogljivosti Slovenske vojske

podpore poveljevanju. Slovenska vojska na primer lahko zagotovi
ureditev poveljniškega mesta z namenom zagotavljanja boljše skupne operativne slike, boljše organiziranosti, zavedanja o situaciji in
pretoka informacij. Takšen primer dobre prakse je pri 1. brigadi lahko vzpostavitev izpostavljenega poveljniškega mesta v vasi Planina
tudi za potrebe civilne zaščite in gasilcev v sklopu civilno vojaškega
sodelovanja po končanih dejavnostih »Žled 2014«. Takšen pristop je
ne samo učinkovitejši, ampak z vidika države tudi opazno cenejši.
V času izvajanj aktivnosti se pripadniki sil ZiR osredotočajo predvsem na pomoč prebivalstvu, medtem ko papirnati del nalog dogajanju pogosto ne sledi. Zato je treba natančneje določiti primopredajne
postopke materialno tehničnih sredstev s civilnimi strukturami, kot
so civilna zaščita, prostovoljna gasilska društva in gorska reševalna
služba. Za nemoteno delovanje in sodelovanje je nujna tudi vzpostavitev možnosti kompatibilne informacijske povezave med vsemi
subjekti sistema ZRP.
Na podlagi izkušenj ter teoretičnih izhodišč je treba zagotoviti sistemske spremembe za učinkovitejšo koordinacijo vseh akterjev – večjo uporabo celostnega pristopa v praksi. Da bi bilo nadaljnje sodelovanje lažje in poznavanje razpoložljivih virov boljše, je Slovenska
vojska izdelala Katalog zmogljivosti Slovenske vojske za ZRP, ki podrobno opisuje zmogljivosti posameznih enot na vseh področjih.
Pomembno pa je, da se z izdelanim katalogom seznanijo vsi ostali
subjekti sistema ZiR/ZRP, še posebej civilne zaščite.
Ob NDN se pogosto srečujejo različni akterji z malo skupnimi izkušnjami. Nemalokrat je pomanjkljivo že samo poznavanje vloge vsakega izmed akterjev. Posledično so pričakovanja prevelika, nerealna
in neuresničena. In čeprav se posamezniki na najnižji ravni – na terenu – hitro ujamejo, koordinacija in usklajevanje delovanja v kriznih
štabih terja nekoliko več časa. Da bi bilo sodelovanje učinkovitejše,
je treba načrtovati, organizirati in izvesti več skupnih usposabljanj in
vaj s pripadniki civilne zaščite in ostalimi subjekti sistema zaščite, reševanja in pomoči. Takšne oblike kontinuiranega sodelovanja omogočajo boljše poznavanje posameznih subjektov ZRP in boljše razumevanje celovitosti in nedeljivosti različnih obrambnih segmentov
in vidikov. V časih, ko so finančni viri ter možnosti usposabljanja in
pridobivanja znanj in izkušenj na vseh področjih omejeni, je 1. brigada za ostale subjekte sistema ZiR pripravljena izvesti usposabljanja
iz nabora ponujenih zmogljivosti (še posebej na temo »vzpostavitev
in delovanje operativnega centra v kriznih razmerah«).
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Občinski štabi civilne zaščite so na dogodke ob naravni nesreči reagirali zelo različno. Nekateri so se zelo dobro in hitro odzvali in uspešno reševali nastalo situacijo, drugi so bili okorni in manj učinkoviti.
Ne nazadnje je treba okrepiti tudi razumevanje psihološke dinamike kriznih razmer, saj ima vsaka dejavnost tudi svojo psihološko dimenzijo, ki je pogosto spregledana. V ta segment sodi vključevanje
psihologov v skupne aktivnosti zaščite in reševanja (tj. vključevanje v
krizne štabe, še posebej v primerih NDN večjih razsežnosti), neposredna psihološka oskrba, spremljanje štabov in pripadnikov ZiR pa tudi
sodelovanje pri informiranju splošne javnosti. Prav na področju dela
z mediji pa v Slovenski vojski pogosto prevzemamo premalo pobude.

KOMPETITIVNOST ALI KOMPATIBILNOST?
Vrnimo se znova na začetek k vprašanju ustreznosti delovanja
Slovenske vojske na področju zaščite, reševanja in pomoči. Kakorkoli
vidimo osnovna podsistema nacionalne varnosti, s katerima upravlja Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (obrambni sistem
in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), ne moremo
spregledati nekaj temeljnih dejstev:
•

•
•

•

•

Podnebne spremembe so pomembna varnostna grožnja zaradi
svojega izrazitega multiplikativnega značaja in učinka. Naravne
nesreče so stalnica spreminjajočega podnebja in lahko povzročijo krizne razmere.
Obvladovanje kriznih razmer mora potekati spretno in prožno, z vso občutljivostjo, stopnjevano in odzivno, pravočasno
in usklajeno.
V kompleksnem varnostnem okolju je stalno prisotna potreba
po tesnem sodelovanju in koordinaciji med vsemi subjekti, ki
prispevajo k izvajanju zaščite in reševanja in k učinkovitejšemu
kriznemu upravljanju.
Vse bolj kompleksna ogrožanja, zahteve po racionalizaciji in
na drugi strani čedalje večja pričakovanja javnosti narekujejo
tesnejše sodelovanje med različnimi subjekti zaščite, reševanja
in pomoči.
Dejstvo je tudi, da je trenutno Slovenska vojska organizacija, ki
lahko v najkrajšem možnem času aktivira veliko število ljudi,
ki je logistično sposobna in samozadostna ter usposobljena in
pripravljena za delo v kriznih razmerah najširšega spektra.

Ali je torej sistem zaščite in reševanja ob žledu pri uporabi zmogljivosti Slovenske vojske v zadostni meri izkoristil zakonske možnosti
ter sledil usmerjevalnim aktom in doktrinarnim načelom? Za primer
zadnje ujme lahko zaključimo, da je bilo naše delo dobro opravljeno,
vendar obenem pušča še veliko manevrskega prostora za izboljšave –
predvsem v smislu povečanja učinkovitosti in racionalizacije sistema
zaščite, reševanja in pomoči kot celovitega sistema, ki izrablja vse
možnosti, ki jih ima na razpolago. Pri uporabi zmogljivosti Slovenske
vojske tako sistem ZRP ni v zadostni meri izkoristil zakonskih možnosti ter sledil usmerjevalnim aktom (resolucija) in doktrinarnim
načelom (strategija, vojaška doktrina), ki opredeljujejo sistem zaščite, reševanja in pomoči pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav
tako izvršilna veja oblasti le slabo sledi usmeritvam zakonodajne veje
v pripravi ustrezne zakonodaje, ki bi upoštevala razvoj, doktrinarne
akte ter strokovna načela. Tudi izkušnje in analize posredovanj ob
ujmah v preteklosti se ne prenašajo dovolj uspešno v prakso. Zdi se,
da tako kot z zakonodajo težko sledimo realnemu življenju in njegovim zahtevam, že zaznane lekcije in naučene strategije le malo uporabljamo v novih kriznih situacijah. Naše učenje iz izkušenj poteka
parcialno in doseže kvečjemu raven vodstva vsake izmed vpletenih
organizacij. Navzven pa sistem, kakršen je, »deluje« in vsi smo bili
»uspešni« in »učinkoviti«, zato naj ne bi bilo nikakršne potrebe po
tem, da bi karkoli spremenili ali izboljšali.
Kaj pa obstoječi viri in zmogljivosti Slovenske vojske, hitrost in obseg njihove uporabe? Ne glede na to, koliko v 1. brigadi in Slovenski
vojski prispevamo v primerih, kakršna sta bila žled in poplave, se
nam vselej zdi, da so naše zmožnosti še večje in premalo izkoriščene.
Res je, da na taktični ravni delo običajno poteka dobro in učinkovito,
a se pogosto ne moremo znebiti občutka, da nekdo, ki bi moral prevzeti vlogo koordinatorja in vodje aktivnosti, svoje vloge ne opravi
učinkovito, zmogljivosti Slovenske vojske ne pozna in ne ve, kako bi
jih uporabil, ali pa ponujenih zmogljivosti iz takšnega ali drugačnega
razloga preprosto ne želi izkoristiti. Medtem pa prizadeto prebivalstvo v Slovenski vojski prepozna premalo izkoriščene potenciale in
to javno izpostavi kot neangažiranost in neodzivnost. Tudi podatki
iz raziskav, ki jih izvaja Fakulteta za družbene vede, kažejo, da pomoč ob naravnih nesrečah in torej področje zaščite in reševanja prebivalci Republike Slovenije razumejo kot eno najpomembnejših nalog Slovenske vojske, če ne celo najpomembnejšo (ob zagotavljanju
nacionalne varnosti). Po navedbah Malešiča (2011) takšno obliko
delovanja v ponavljajočih se študijah vselej podpira prek 90 odstotkov respondentov.
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V čem je torej težava, da se sistema, ki bi morala delovati kompatibilno ter s skupnim ciljem in vizijo v dobro ljudi, ne uspeta učinkovito
povezati na vseh ravneh delovanja?
Morebiti gre za samo idejo v ozadju civilne obrambe, ki je v času,
ko so najbolj očitne vire ogrožanja predstavljale vojne, predstavljala
protiutež vojaškemu delovanju, katerega orodje delovanja je (kontrolirano) nasilje in je zato nekakšna oblika grožnje. Humanitarno
pravo je v tem smislu pojem civilne zaščite popolnoma demilitariziralo in s tem skušalo preprečiti možnost zlorab za vojaške namene.
Ali pa je to vprašanje civilno-vojaških odnosov in strah pred vmešavanjem vojske v delovanje civilne družbe na način, kot smo to videli
pred desetletji, ko so se visoki častniki redno pojavljali tudi v vlogi
pomembnih političnih figur?
Lahko gre za idejo, da sistem lahko deluje le, če se vsi obnašamo, kot
da deluje, in torej sistem ZRP dejansko poskuša po zakonsko predvidenih poteh postopoma uvajati različne oblike ter akterje zaščite in
reševanja. Lahko si predstavljamo, da nekdo, ki takšen »stopenjski«
model preskakuje, deluje kot moteč element, četudi z najboljšimi nameni. Ali pa preprosto predstavljamo ogledalo sistemu, ki ne deluje
vedno najbolje ali pa za dane razmere ni več življenjski in optimalen?
Tudi v zadnji ujmi se je pokazalo, da slednje vsaj do neke mere drži.
Tako običajno hitro odpove zakonsko predpisano načelo pomoči
(»vsakdo je dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih«) ali
pa načelo odgovornosti (»vsaka fizična in pravna oseba je odgovorna
za izvajanje ukrepov varstva«) (ZVNDN, 2010).

SKLEPNE MISLI
Vsekakor so potrebne nekatere sistemske spremembe nacionalnega
varnostnega sistema v okviru delovanja ZRP. Z namenom doseganja
celovitosti, komplementarnosti in racionalnosti bi v obeh podsistemih, ki sta v domeni MORS – sistemu zaščite, reševanja in pomoči
in obrambnem sistemu –, morali združiti vire. Spremembe bi lahko
omogočile tudi večjo angažiranost Slovenske vojske v primerih, ko
ostali subjekti ZRP nimajo zadostnih zmogljivosti ali virov za izvedbo nalog na vseh področjih (od vodenja aktivnosti, logistične zagotovitve do rabe materialnih in človeških virov).

Ne glede na to, v koliko ujmah sodelujemo in v kakšni meri smo v
pomoč prebivalstvu, se iz ponujenih lekcij le malo naučimo. Sistem
zaščite, reševanja in pomoči Slovensko vojsko pogosto še vedno razume kot problem in ne kot rešitev, čeprav javnost jasno izraža pričakovanja po angažiranju Slovenske vojske. In namesto da bi delovali
enotno in povezano, se vedemo kot pohlepni dediči na zapuščinski
razpravi brez pravega uvida, da bomo od zapuščine vsi imeli nekaj
le, če imetja ne delimo.

Viri:
Allied command operations comprehensive operations planning directive
copd interim v1.0 17. december 2010 (1−2), 2010.
Direktiva za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (Direktiva VIHRA), št.: 8421/2013-98, 2013.
Furlan, Branimir (et al.). 2006. Vojaška doktrina. Ljubljana: Defensor.
Malešič, Marjan (2011). Javno mnenje in vojska: med zaupanjem in brezbrižnostjo. Teorija in praksa, str. 915–935. Ljubljana: Fakulteta za družbene
vede.
Načrt delovanja 1. BR pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah: št.: 842-1/2014-185, 2014.
Načrt delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah (Načrt VIHRA 13); št.: 842-1/2013-119, 2013.
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, 2005. Vlada Republike
Slovenije, URSZR. Dostopno na: http://www.urszr.si/slo/tdocs/poplava.pdf.
NATO: A comprehensive approach to crisis management. Dostopno na:
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm.
Obrambna strategija Republike Slovenije. Vlada RS, št.: 80000-1/2012/4,
2012.
Poročilo o delovanju 1. brigade pri odpravi posledic naravne nesreče »Žled
2014« v RS v času od 2. 2. 2014 do 14. 2. 2014; št.: 842-1/2014-321, 2014.
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Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Uradni list
št. 27/2010, 2010.
Strategic Foresight Analysis 2013 Report, NATO HQ SupremeAllied
Commander Transformation, 2013.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 97/10 z
dne 3. 12. 2010) – neuradno prečiščeno besedilo.

ODZIV DRŽAVNEGA ZBORA NA
LEDENO UJMO: MED POLITIKO
KONFLIKTOV IN PODPORO
REŠEVALCEM
Mag. Petra Culetto14
Dr. Ljubica Jelušič15

UVODNE UGOTOVITVE O OBSEGU NARAVNE
NESREČE IN VLOGI DRŽAVNEGA ZBORA
Ledena ujma pozimi 2014 je kot vsaka naravna nesreča doslej zahtevala hitro ukrepanje vseh udeležencev, kar je bilo pričakovati tudi od
zakonodajne veje oblasti. Hitro sprejetje učinkovitih zakonodajnih
aktov, ki bodo uspešno odpravili posledice ujme, ter sprotno izvajanje nadzora nad delovanjem in odzivnostjo vlade ter njenih organov so ključnega pomena. Vsekakor pa je pri tem ključna predvsem
zainteresiranost zakonodajalca, da je o poteku zaščite in reševanja
obveščen že med samim dogajanjem. V prispevku postavljamo tezo,
da so bili poslanci Državnega zbora sprotno dokaj dobro obveščeni o
stanju na terenu ter vladnih ukrepih ter da so precej enotno podpirali vse reševalne organizacije, čeprav so pogosteje izpostavljali gasilce
(in njihov status) ter vojsko (pravočasna in/ali ustrezna vključenost
v reševanje). Do konfliktov in različnih mnenj pri poslancih pa je
prišlo zaradi razlik v ocenah glede hitrosti, obsežnosti in primernosti
posameznih vladnih ukrepov. Koalicijski poslanci so tradicionalno
zagovarjali rešitve, ki jih je predlagala vlada, opozicija pa je dvomila v učinkovitost, operativnost, hitrost in v nekaterih primerih celo

14

Strokovna sodelavka poslanske skupine Socialnih demokratov v Državnem
zboru.

15

Med letoma 2012−2014 poslanka v Državnem zboru (Socialni demokrati),
redna profesorica na Fakulteti za družbene vede.
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ustreznost predlaganih ukrepov. Pri nekaterih opozicijskih predlogih je šlo za opazno politiziranje nesreče v smeri podajanja predlogov, ki bi bili všečni prizadetemu prebivalstvu in reševalcem. Vlada
je ves čas korektno poročala Državnemu zboru o stanju in učinkovitosti ukrepov, pri čemer so nekateri ministri poročila podajali tudi
ustno, čeprav teme ni bilo na dnevnem redu seje delovnega telesa.
Posebnost letošnjih dogodkov je dejstvo, da se s tako obsežnim žledom v Sloveniji še nismo srečali. Že med samim posredovanjem v
začetku februarja so morali odgovorni na Upravi za zaščito in reševanje pokazati precej inovativnosti. Najprej zaradi dejstva, da v
Sloveniji kljub devetim (minister za obrambo je na seji Odbora za
obrambo 11. 2. 2014 govoril o enajstih) državnim načrtom zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah16 nimamo pripravljenega načrta za ukrepanje v primeru žleda. Glede na nekatere
dosedanje ocene naj bi žled ne predstavljal tveganja za nesrečo večjih
razsežnosti, zato je vlada in zatem Državni zbor leta 2012, ko je sprejemal Zakon o uravnoteženju javnih financ, z njim posegel v vsebino
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč tako, da je žled izbrisal
iz seznama naravnih nesreč. Predpostavljamo, da bo ena od nalog v
bližnji prihodnosti priprava dodatnega državnega načrta, ki bo opredeljeval postopke v primeru tovrstne nesreče. Drugič se je iznajdljivost pokazala tudi ob uporabi določene opreme, ki doslej še nikoli
ni bila namenjena reševanju. Tukaj mislimo na uporabo šestkolesnih
oklepnih vozil Slovenske vojske (Valuk) za prevoz civilistov s tistih
prizadetih območij, kjer so bile ceste zaradi žledoloma neprevozne.
Žled, visok sneg in poplave, ki so mu sledile, so tako v času med
30. januarjem in 27. februarjem na območju gorenjske, koroške, notranjske, ljubljanske, podravske, posavske, severnoprimorske, vzhodno- in zahodnoštajerske ter zasavske regije povzročile neposredno

16

V Sloveniji so na državni ravni sprejeti naslednji načrti zaščite in reševanja:
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju,
Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi
sredstvi, Državni načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju, Državni
načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, Državni
načrt zaščite in reševanja ob potresu, Državni načrt zaščite in reševanja ob
poplavah, Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, Državni načrt
zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova in Državni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči

škodo v znesku 429.415.980,17 evra brez DDV. Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.535,65 evra), s čimer je bil dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih
nesreč. Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode na stvareh, gradbeno-inženirskih objektih, v gospodarstvu, kulturni dediščini, na državnih
cestah, v gozdu in na gozdnih cestah, železniški infrastrukturi in vodotokih skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč ter
Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in
10. februarjem 2014.
17

SKUPNA ŠKODA: 429.415.980,17 evra (brez DDV)
12.752.088,59 evra
42.713.030,57 evra
8.784.080 evrov
80.512.371,11 evra
2.665.866,56 evra
40.873.990,91 evra
211.907.157,80 evra
2.419.379,00 evrov
26.788.015,63 evra

škoda na stvareh in stavbah kulturne dediščine
škoda v gospodarstvu
škoda na državnih cestah
škoda na elektroenergetski infrastrukturi
škoda na parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina
škoda na železniški infrastrukturi
škoda v gozdovih
škoda na gozdnih cestah
škoda na vodotokih

Na terenu je po dostopnih podatkih med 30. januarjem in vključno
z 9. februarjem, ko je bila ujma najhujša, pri reševanju in odpravljanju posledic sodelovalo 176 oseb s Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije, 1261 oseb z ostalih štabov civilne zaščite, 34.289 gasilcev,
2849 pripadnikov Slovenske vojske, 9575 delavcev javnih služb in
2251 drugih oseb (Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, Zveza
tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih skavtinj in skavtov,
Jamarska reševalna služba idr.). Dnevno se je v Sloveniji zadrževalo tudi med 160 do 209 reševalcev iz držav Evropske unije, zlasti iz
Avstrije.18

17

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega
snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, obravnava - MDT,
EPA 1876 - VI.

18

Ministrstvo za obrambo. Informacija o razmerah v Republiki Sloveniji po
zadnji vremenski ujmi. Gradivo za sejo Odbora za obrambo.
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Na intervencijah se je poškodovalo 17 prostovoljnih gasilcev in dva
vojaka. Umrli sta dve osebi, in sicer delavec elektrodistribucijskega
podjetja zaradi udara elektrike pri odpravljanju napak na daljnovodu na območju Slovenske Bistrice in občan iz Hrastja pri Pivki, ki je
umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom zaradi nepravilne
rabe agregata za električno energijo.
Zaradi okvar daljnovodov je več kot 15 % prebivalcev Slovenije ostalo brez preskrbe z električno energijo. Poškodovanih je bilo 13.386
kilometrov daljnovodov ter 1324 stebrov in drogov, pri čemer je v
intervencijah pri popravilih elektroenergetske infrastrukture sodelovalo 1524 delavcev elektropodjetij. Za zagotovitev električne energije za najnujnejše potrebe prebivalcev in za delovanje črpališč pitne
vode je po Sloveniji delovalo več kot 1100 agregatov in generatorjev.

DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA V NADZORNI
IN ZAKONODAJNI FUNKCIJI
Državni zbor je, kot že uvodoma rečeno, aktivno spremljal, razpravljal in sprejemal odločitve, ki bi omogočile čim hitrejšo obnovo in
ureditev razmer v državi. V ta namen so o ledeni ujmi na eni redni19
in petih nujnih sejah razpravljala pristojna delovna telesa (Odbor za
obrambo, Odbor za infrastrukturo in prostor ter Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje). Državni zbor pa je o sprejetju
zakonov in na pobudo opozicijske stranke SDS o ledeni ujmi razpravljal na dveh izrednih sejah. Sprejetih je bilo šest sklepov odborov,
interventni zakon – Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med
30. januarjem in 10. februarjem 2014, ki ga je predlagala Vlada, ter
spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih ter Zakona o odpravi
posledic naravnih nesreč.

19

Seja Odbora za obrambo, sklicana za 7. 5. 2014, je bila preložena, datum nove
seje pa še ni določen.

Tabela 7: seznam sej delovnih teles in Državnega zbora s sklepi glede odprave posledic ledene ujme
Seja delovnega
telesa ali DZ

Datum

31. seja Odbora 5. 2. 2014
za kmetijstvo,
gozdarstvo, prehrano in okolje
26. nujna seja
Odbora za
obrambo

Točka dnevnega reda

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gozdovih
(ZG-E), skrajšan postopek, EPA 1676-VI
11. 2. 2014 Informacija o razmerah
v Sloveniji po zadnji
vremenski ujmi

Sklepi / glasovanje
Uvodna informacije
ministra za kmetijstvo
in okolje mag. Dejana
Židana v zvezi z naravno
katastrofo.
Odbor za obrambo se je
seznanil z informacijo o
razmerah v Sloveniji po
zadnji vremenski ujmi.
Odbor za obrambo se
zahvaljuje gasilcem, pripadnikom civilne zaščite,
vojakom Slovenske vojske, policistom, tabornikom, skavtom, aktivistom Rdečega križa in
slovenske Karitas, gorski
reševalni službi, patronažni službi, delavcem
komunalnih, gozdarskih
in elektroenergetskih
podjetij ter prostovoljcem za požrtvovalno
delo in nesebično pomoč
pri odpravljanju posledic
vremenske ujme. Odbor
za obrambo se zahvaljuje tudi pripadnikom
tujih sil za zaščito in
reševanje.
Odbor za obrambo poziva Vlado RS, da sprejme
vse nujne ukrepe za
odpravo posledic naravne nesreče, vključno
s pripravo potrebnih
sprememb zakonov in
po potrebi tudi predloga
interventnega zakona.
GLASOVANJE: 14 ZA,
0 PROTI
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94
Seja delovnega
telesa ali DZ
32. nujna seja
Odbora za infrastrukturo in
prostor

Datum

Točka dnevnega reda

13. 2. 2014 Informacija o posledicah zadnje vremenske
ujme v Sloveniji na
prometni in energetski
infrastrukturi

Sklepi / glasovanje
Odbor za infrastrukturo
in prostor izraža priznanje in zahvalo vsem
pristojnim službam,
organizacijam, društvom
in prostovoljcem za
požrtvovalno delo in
nesebično pomoč prebivalcem pri odpravljanju
posledic vremenske
ujme.
Odbor podpira prizadevanje Vlade RS za
odpravo posledic naravne nesreče, vključno
s pripravo potrebnih
sprememb zakonov, še
posebej predloga interventnih ukrepov.
Odbor poziva Vlado
RS, da pri sprejemanju
ukrepov posebno pozornost nameni energetski
in javno-prometni infrastrukturi (železnice,
ceste, žičnice idr.) in s
tem povezanih gospodarskih panog.
GLASOVANJE: 13 ZA,
0 PROTI
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Seja delovnega
telesa ali DZ
33. nujna seja
Odbora za infrastrukturo in
prostor

Datum

Točka dnevnega reda

19. 2. 2014 Predlog priporočila za
čimprejšnjo odpravo
posledic ledene ujme,
EPA 1776-VI

56. izredna
24. 2. 2014 Predlog priporočila za
seja Državnega
čimprejšnjo odpravo
zbora
posledic ledene ujme,
EPA 1776-VI
35. nujna seja
25. 2. 2014
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano
in okolje
34. nujna seja
25. 2. 2014
Odbora za infrastrukturo in
prostor

Predlog zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč (ZOPNN-D,
nujni postopek, EPA
1799-VI
Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014,
(ZUOPŽ), nujni postopek, EPA 1800-VI

Sklepi / glasovanje
Zahteva opozicijske SDS
za sklic izredne seje DZ.
Predlog priporočil:
Državni zbor priporoča
Vladi RS, da najkasneje v
petih dneh določi besedilo interventnega zakona, s katerim bo vzpostavljena pravna podlaga
za čim hitrejšo sanacijo
in obnovo poškodovane
infrastrukture, gozdov
ter za povračilo škode
gospodarstvu, kmetijstvu
ter ostalim prizadetim
in ga pošlje v obravnavo
Državnemu zboru po
nujnem postopku.
GLASOVANJE: 5 ZA, 9
PROTI
Državni zbor priporoča
Vladi RS, da takoj začne
s pripravo programa
odprave posledic ledene
ujme.
GLASOVANJE: 5 ZA, 9
PROTI
Gradivo za obravnavo:
predloga Zakona o interventnih ukrepih zaradi
posledic ledene ujme
v RS.
Samo razprava brez
odločanja, ker na matičnem delovnem telesu
ni bilo sprejeto nobeno
priporočilo.
Druga obravnavna zakona po nujnem postopku
v skladu s 143. in 144.
členom Poslovnika.
Druga obravnavna zakona po nujnem postopku
v skladu s 143. in 144.
členom Poslovnika.
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Seja delovnega
telesa ali DZ

Datum

Točka dnevnega reda

57. izredna
26. 2. 2014 oročilo Vlade RS o
seja Državnega
stanju in predvidenih
zbora
ukrepih za odpravo
posledic žleda med
31. januarjem in 10.
februarjem 2014, EPA
1805-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gozdovih
(ZG-E), skrajšan postopek, EPA 1676-VI
Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014
(ZUOPŽ), nujni postopek, EPA 1800-VI
Predlog zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč (ZOPNN-D),
nujni postopek, EPA
1799-VI
8. seja Odbora 7. 5. 2014/ Končna ocena neposreza obrambo
preloženo dne škode na stvareh
zaradi posledic poplav,
visokega snega in žleda
med 30. januarjem in
27. februarjem 2014,
EPA 1876, VI

Sklepi / glasovanje
Druga in tretja obravnavna zakonov po nujnem postopku v skladu
s 143. in 144. členom
Poslovnika
Točka: Zahteva koalicijskih poslanskih skupin
za sklic izredne seje DZ
GLASOVANJE: K: 68, 66
ZA, 0 PROTI
GLASOVANJE: K: 64, 64
ZA, 0 PROTI
GLASOVANJE: K: 68, 68
ZA, 0 PROTI

Razprave še ni bilo.

Neposredno po ujmi in do konca marca so bila postavljena tri pisna
poslanska vprašanja, dve ustni poslanski vprašanji in ena poslanska
pobuda. Dve pisni poslanski vprašanji sta se nanašali na posledice
naravne nesreče oziroma na izvajanje Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Vprašanja
so se nanašala tudi na ureditev statusa prostovoljnega gasilca, na
odnos gasilcev in njihovih delodajalcev, na možnost večjih davčnih
olajšav za gasilce, ko organizirajo javne prireditve, ter na ukrepe glede skladiščenja podrtega lesa.
Poslanci so vprašanja ter poslanske pobude naslovili na ministra za
infrastrukturo in prostor, ministra za obrambo, ministra za kmetijstvo in okolje ter na ministra za finance.

Glede statusa prostovoljnega gasilca poslanci sprašujejo po stvareh,
ki so bile že urejene v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (npr. nadomestilo za izgubljene plače, dobiček, bolniška
odsotnost), pa očitno še niso dovolj javno znane. Postavljajo pa se
tudi vprašanja, ki jih država doslej ni mogla zadovoljivo urediti, ker
zanje nikoli ni bilo dovolj javnih sredstev. Ta vprašanja se tako ali
drugače pojavijo ob vsaki večji naravni nesreči in jih v medijski ter
politični prostor sprožijo nekateri prostovoljni gasilci, ki – soočeni s
svojimi odrekanji – nesebično pomagajo pri reševanju, hvaležnosti
za opravljeno delo pa ne morejo materializirati. Opazna je težnja po
nekakšni polovični profesionalizaciji prostovoljnih gasilcev (ureditev posebnih pravic za čas, ko sodelujejo v naravni nesreči), pri čemer se takoj postavijo nadaljnja vprašanja, komu od udeleženih in
usposobljenih gasilcev priznavati večjo operativnost in s tem upravičenost za podeljeni status.
Tabela 8: poslanska vprašanja in pobude glede odprave posledic
ledene ujme
Vprašanje/
pobuda
Pisno
vprašanje
Ustno
vprašanje
Ustno
vprašanje
Poslanska
pobuda

Pisno
vprašanje
Pisno
vprašanje

V zvezi z/s

Kdo

posledicami naravne
Marjan Pojbič
nesreče
(SDS)
ukrepi na področju proJanez Ribič
stovoljnega gasilstva
(SLS)
ureditvijo statusa prostoRobert Hrovat
voljnih gasilcev in ostalih
(SDS)
reševalcev
dopolnitvijo Zakona o
Mag. Katarina
davku od dohodka pravHočevar
nih oseb, s ciljem poseb(DL)
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ANALIZA POSLANSKIH RAZPRAV O
LEDENI UJMI
Ujma se je začela v četrtek, 30. januarja 2014, ko je ponoči zaradi
močnega žledenja na železniški progi Ljubljana–Sežana motorne
vlake proti večeru zamenjala dizel lokomotiva, zjutraj v petek, 31.
januarja 2014, pa so potniški vlaki zaradi uničenih električnih napeljav na tej progi ter zasutja proge prenehali voziti. V petek, 31. januarja 2014, je na zahtevo SDS v Državnem zboru potekala izredna
seja. Čutiti je bilo nelagodje poslancev, ker je celodnevna razprava
šla daleč stran od realnosti, ki je v tistem času prizadela državljane in
državljanke. Nelagodje je izrazil poslanec Srečko Meh, ko je omenil,
da Državni zbor razpravlja o temah, ki jih je že večkrat naslovil, o
tistem, kar se dogaja zunaj našim ljudem, pa ni bilo besede (mislil je
na ledeno ujmo, o kateri so poslanci že dobivali informacije s terena).
Nedvomno je iz magnetogramov sej delovnih teles in sej Državnega
zbora, poslanskih vprašanj in pobud ter sprejetih sklepov, pa tudi
iz medijskih objav jasno, da so si bili vsi poslanci enotni v podpori in priznanju odlično opravljenega dela vseh reševalcev, predvsem
gasilcev. V sklepih pa so bile poleg gasilcev imenovane tudi druge
sile za zaščito, reševanje in pomoč, kot so izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, enote ter službe
društev in drugih nevladnih organizacij, gospodarske družbe, zavodi
in druge organizacije, enote, službe in organi civilne zaščite, policija
ter Slovenska vojska. To kaže na to, da so pripravljavci sklepov pazili
na korektno navajanje vseh, ki so v ujmi sodelovali, medtem ko je
večina poslancev dejansko poenostavljeno govorila predvsem o gasilcih in vojski.
Vendar se je strinjanje na tej točki končalo. Opozicijske poslanske
skupine so v skladu s svojo parlamentarno vlogo kritika in nadzornika vlade ter možnega predlagatelja alternativne zakonodaje to funkcijo tudi opravile. Tako so med drugim kritizirale vlado glede hitrosti ukrepanja, vsebine predlaganih rešitev interventne zakonodaje, v
obravnavo pa so predlagali celo svoj interventni zakon, kljub dejstvu,
da poslovniško zakon po nujnem postopku (v danem primeru je bil
to t. i. interventni zakon) lahko predlaga zgolj vlada.
Ob sami razpravi glede stanja po ledeni ujmi, pa tudi že med samim
trajanjem ujme, so se poleg razprave o odpravi posledic pojavljale
tudi nekatere druge teme. Najpogosteje so se vzporedno pojavljale
še razprave o:

•
•
•
•
•
•
•
•

statusu prostovoljnih gasilcev in s tem povezano ureditvijo statusa operativnega prostovoljnega gasilca, odnosa delodajalci –
prostovoljni gasilci in opremljenosti prostovoljnih gasilcev;
vprašanjih, povezanih z določitvijo katastrskega dohodka za lastnike gozdov;
vprašanju oprostitve davka na nepremičnine za gasilske
domove;20
slovenski lesni industriji in njeni ponovni oživitvi;
pravočasnem odpravljanju posledic ujme v gozdu;
vprašanju smiselnosti prepustnic za prevoz lesa, saj je bil v tem
času v parlamentarni proceduri Zakon o gozdovih;
vprašanju usposobljenosti ljudi za odstranjevanje posledic ujme
v gozdovih in vključitvi brezposelnih v program javnih del;
vprašanju pravočasne vključitve Slovenske vojske v proces odprave posledic naravnih nesreč.

Prva seja, na kateri se je tematsko obravnavalo ujmo in njene posledice, je bila sicer redno sklicana 31. seja Odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo, prehrano in okolje v sredo, 5. 2. 2014, ko je bil v
obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gozdovih. Predsednik odbora Jakob Presečnik je že v uvodu seje pozval ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana, da poroča
o trenutnem stanju v Sloveniji v zvezi z naravno katastrofo ter kako
bo Vlada Republike Slovenije ukrepala. Minister Židan je poročal
o ogledih stanja na terenu, ki so jih že v pretečenem vikendu opravili nekateri ministri ter predsednik republike. Govoril je o pravočasnosti napovedi ujme (ARSO), oceni škode v gozdovih, ki so bili
nedostopni, pomoči evropskih institucij, odločbi o poseku poškodovanega lesa. V razpravi o 1. točki dnevnega reda, ki se je nanašala na
Zakon o gozdovih, pa je minister ob sicer že pripravljenih spremembah in dopolnilih predlagal še, da se zaradi učinkovitega spravila lesa
iz uničenih gozdov za eno leto zamrzne uporaba prevoznice –precej
kritiziranega dokumenta, ki spremlja vse prevoze lesa.
26. nujna seja odbora za obrambo dne 11. 2. 2014 je bila namenjena seznanitvi z razmerami po Sloveniji, gradivo je v obliki informacije pripravila vlada, poročal je minister za obrambo s sodelavci
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V času ledene ujme je bila v Državnem zboru burna razprava o uveljavitvi
Zakona o davku na nepremičnine. Zakon je Ustavno sodišče 28. marca 2014
razveljavilo, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo.
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(poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, direktor Uprave za
zaščito in reševanje, namestnik načelnika generalštaba Slovenske
vojske). V razpravi so bile odprte dileme o pravočasni in primerni uporabi Slovenske vojske, o problematiki refundacij izgubljenega dobička delodajalcev, katerih delavci so bili med prostovoljnimi
gasilci, o delovanju civilne zaščite na občinski ravni, predstavljene
so bile tudi izkušnje nekaterih poslancev iz njihovih domačih okolij.
Sklepi so bili sprejeti soglasno, predsednik odbora je izrazil navdušenje nad vodenjem odbora, kjer so koalicijski in opozicijski poslanci
enotnih pogledov na problematiko.
32. nujna seja odbora za infrastrukturo in prostor, sklicana 13. 2.
2014, je bila sicer namenjena razpravi o vetu Državnega sveta na
Energetski zakon, v drugi točki dnevnega reda pa so se poslanci
seznanili z informacijo o posledicah ujme na prometni in energetski infrastrukturi. Tudi za to točko je informacijo pripravila vlada.
Posebnost te seje je bila, da je ministrstvo za infrastrukturo in prostor v svojem gradivu pripravilo grobo oceno škode, ki pa se na terenu po pravilih ocenjevanja škode po naravnih nesrečah še ni ocenila.
Te ocene naj bi bile osnova za pridobivanje kreditov evropskih bančnih institucij.
Nekje na tej časovni točki se je končalo soglasje koalicije in opozicije
glede ukrepov za odpravo posledic ledene ujme. Začela se je politična bitka z interventnimi zakoni oziroma z dokazovanjem, kdo je
sposoben bolj učinkovito zoperstaviti se ujmam. Prvega je v proceduro vložila poslanska skupina SDS dne 12. 2. 2014 pod naslovom
Priporočila za čimprejšnjo odpravo posledic ledene ujme, vključno
z zahtevo po izredni seji Državnega zbora na to temo. Sestavni del
sklepov k priporočilom je bil predlog interventnega zakona. Izredna
seja Državnega zbora na to temo je bila 24. 2. 2014. Državni zbor
priporočil ni sprejel.
Vlada oziroma koalicija je svoje predloge ukrepov pripravila v dveh
fazah. Najprej je predlagala v proceduro dopolnitev Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katero je bil med naravne nesreče znova uvrščen žled. To je bila šele zakonska podlaga za vse ostale ukrepe,
vključno z ocenjevanjem škode. Predlog dopolnitve zakona je obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje dne 25. 2.
2014. Istočasno, tudi dne 25. 2. 2014, je Odbor za infrastrukturo in
prostor obravnaval predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014.

Izredno sejo Državnega zbora je 26. 2. 2014 sklicala koalicija, obravnavani pa so bili vsi zakoni, ki so urejali problematiko odprave posledic žleda (Zakon o gozdovih, Zakon o odpravi posledic naravnih
nesreč ter Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda). Vsi predlagani zakoni so bili sprejeti. Zadnji dokument, ki ga je za potrebe nadzorne funkcije DZ pripravila vlada, je bila Končna ocena neposredne
škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda (1.
4. 2014), ki pa ga Odbor za obrambo še ni obravnaval.
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II. DEL: RAZPRAVE IN KOMENTARJI

O VPRAŠANJIH, TRDITVAH IN
IDEJAH, KI SE V MEDIJIH IN
KOMENTARJIH POJAVIJO PO
NESREČAH
Julij Jeraj21

Ob nesrečah, tudi ob žledu 2014, postanejo aktualna tudi vprašanja,
na katera poskušam dati nekaj možnih odgovorov. Morda se bodo
moja stališča vsaj komu zdela precej črno-bela, pesimistična, brez
dovolj trdne opore, z ne povsem točnimi številkami. Prav, saj je zapis
namenjen razpravi in oblikovanju predlogov sprememb.

KJE JE CIVILNA ZAŠČITA?
Kje so enote civilne zaščite, kje je množica v modro oblečenih reševalcev? In še podvprašanje: Zakaj ni več aktivnosti NNNP (nič
nas ne sme presenetiti)? Menda smo se v časih NNNP (za mlajše od
petdeset let: to so časi pred slovensko osamosvojitvijo, časi koncepta
splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, zadnja velika
Jugoslavija – ona mala Jugoslavija s Srbijo in Črno goro tu ne šteje) na nesreče odzvali veliko bolje. Takšne misli po nesrečah večkrat
zasledimo v medijih, v komentarjih ljudi, pa tudi kakšni reševalci
negodujejo, ko preberejo zapis, da so pri reševanju sodelovali civilna
zaščita, gasilci in …
Take civilne zaščite ni več. Ni je več vsaj od leta 1992, ko je vlada sprejela Odredbo o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote. Sedaj so operativni temelj

21

Višji svetovalec, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL.
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zaščite in reševanja gasilske enote, ki v občinah (http://www.pisrs.
si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307, 21. člen) tvorijo obvezno občinsko javno gasilsko službo (prim.: http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO301;
http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO5113) ter v sodelovanju z drugimi reševalci
in izvajalci javnih služb ter pogodbenimi podjetji izvajajo operativne
naloge. Poveljnik Civilne zaščite s svojim štabom pa jih usklajuje, podpira njihovo delovanje ter predaja zadeve v nesreči prizadetih ljudi iz
obravnave reševalnih služb v dokončno obravnavo v upravi (občinski
in/ali državni). To bi bil najkrajši možni opis sedanje zaščite in reševanja, kot je opredeljen v Zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364) iz leta
1994 in katerega prispevek je na eni strani dokončna usmeritev iz vojaških ogrožanj v nesreče, na drugi strani povezava elementov, ki so
se vsak po svoje in vsak zase ukvarjali z reševanjem in drugimi aktivnostmi ob nesrečah, na tretji strani pa tudi oblikovanje širšega sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Nekdanje civilne zaščite ne le, da je ni več, temveč je tudi ne more več
biti. V nadaljevanju bi rad pojasnil razloge, ki so vodili k spremembi
prejšnjega koncepta civilne zaščite. Če pustimo spremembo političnega sistema ob strani, najdemo vsaj še dva razloga. En je v sistemski
podpori civilni zaščiti in vključuje tako koristi, ki jih je imela od služenje vojaškega roka kot tudi koristi od institucionalne akumulacije
in produkcije znanja:
•

•

•

Med služenjem vojaškega roka so vojaki pridobili posebna znanja in veščine, ki so bile neposredno ali posredno uporabne v
različnih enotah in službah Civilne zaščite in smo jih zato zaradi teh njihovih znanj in veščin lahko brez investiranja v drago
in dolgotrajno osnovno usposabljanje neposredno uporabili
(bolničarji – ekipe prve pomoči civilne zaščite; inženirske enote
– tehnično reševalne enote civilne zaščite; vezisti – enote civilne
zaščite za zveze; RKB enote – RKB ekipe civilne zaščite; intendantske enote – ekipe civilne zaščite za podporo …).
Tisti, ki so zaključili šolanje v šolah za rezervne oficirje so bili
usposobljeni tudi za organiziranje in vodenje enot, za njihovo
uporabo. Na ta način je služenje vojaškega roka dalo tudi vodstveni kader za enote civilne zaščite in tudi za poveljnike in člane štabov civilne zaščite.
Znotraj vojaškega sistema je v času Jugoslavije obstajala institucija (Centar »13. maj«, Batajnica, Beograd), ki se je ukvarjala
s pripravo kadrovskih formacij civilne zaščite, z razvojem in

•

določanjem opremljenosti ter razvojem opreme in kompletov
opreme, s pisanjem tehničnih, taktičnih in drugih priročnikov,
z usposabljanjem poveljnikov, načelnikov in članov štabov civilne zaščite (v celoti in po vsebinskih področjih).
Dodatno so bili na ravni republik vzpostavljeni centri za
usposabljanje, ki so prej omenjena usposabljanja dopolnjevali
(Poljče). Poleg tega so v največjih občinah (Ljubljana – na Igu;
Maribor – v Pekrah) obstajali dodatni centri za usposabljanje
enot civilne zaščite.

Vse našteto, razen sedanjega nacionalnega Izobraževalnega centra
RS za zaščito in reševanje (na Igu), ne obstaja več.
Naslednji od razlogov je ukinitev naborniškega sistema oziroma ukinitev splošne vojaške obveznosti (v miru) v letu 2003 (prim.: http://
www.mladina.si/94212/vojske-ni-vec/; http://www.dnevnik.si/clanek/17741#; http://www.dnevnik.si/slovenija/18003 ). V primerjavi
s sosednjo Avstrijo (prim.: http://www.delo.si/novice/svet/avstrijska-naborniska-vojska-ostaja-a-jo-caka-reorganizacija.html) o tem
nismo odločali na referendumu. Pritisk za čim prejšnjo ukinitev
splošne vojaške obveznosti in vzpostavitev poklicne vojske so izvajale takratne opozicijske stranke (prim.: http://www.dnevnik.si/slovenija/18003), ki so s pritiskom uspele in bistveno pospešile ta proces.
Takratni predsednik vlade in minister za obrambo ter načelnik generalštaba, pa tudi predsednik države so temu pritisku popustili in
najbrž je to tudi kakšen od razlogov, da vse morebitne posledice take
odločitve niso bile dovolj pretehtane. Vpliv na civilno zaščito je bil
izjemen. Najbolj anekdotično ta vpliv ponazarja zgodba obveznika
civilne zaščite, ki je prišel na občino vrnit svojo modro uniformo in
drugo opremo. Dejal je »Tu imate to vašo ceze opremo, in da ne bi še
kdaj dobil kakšen poziv za vaje od vas! Ne želim več biti ceze in ne
kličite me več in izbrišite me iz vaših evidenc! Nočem, da se moj sin
norčuje iz mene, češ: »Meni ni treba, niti k vojakom niti na civilno
služenje vojaškega roka in ne na vojaške vaje, ti moraš pa še kar naprej v modri uniformi naokoli hoditi!« Sprememba de jure ni ukinila
dolžnosti služenja v civilni zaščiti, jo je pa ukinila de facto, vzela ji je
prevelik del legitimnosti, da bi civilno zaščita lahko funkcionirala v
prejšnjem obsegu.
Civilna zaščita ne more več iz sistema služenja vojaškega roka dobiti
usposobljenih ljudi za delo v ekipah, za vodenje ekip, za poveljnike in
člane štabov civilne zaščite, prav tako pa tudi nima več, in ravno to se
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izkazuje kot največji trenutni primanjkljaj, specializirane institucije,
ki bi načrtno skrbela za dokumentiranje, analizo dogodkov in razvoj
znanja, veščin, opreme, taktike, za izobraževanje in usposabljanje idr.
Civilna zaščita (na ravni države in občin) je danes predvsem dežnik,
pod katerim najdejo finančno zavetje različne reševalne službe (na
čelu z gasilci kot občinsko javno gasilsko službo), dežnik, ki je organizacijsko orodje za usklajevanje reševalnih služb, javnih podjetij in
zavodov ter uprave na državni in občinski ravni, ter dežnik, ki še vedno predstavlja tudi mednarodno pravno zaščito tistih, ki skrbijo za
zaščito civilnega prebivalstva zaradi vojaških operacij (prim.: https://
www.icrc.org/en/download/file/1039/civil-defence-in-ihl.pdf). Za
ta dežnik se je pri nas uveljavil naziv zaščita in reševanje ali tudi sistem zaščite in reševanja za razliko od sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je nekoliko širši pojem.

VODENJE NI BILO DOBRO!
Ne želim govoriti in soditi o konkretnem primeru poveljnika in štaba civilne zaščite v Postojni. Niti ne o kakšnem drugem konkretnem
primeru, ki se zagotovo pojavi po vsaki večji nesreči. Želim ga izkoristiti za pogled na to, kako je v sistemskem smislu zagotovljeno, da
organi vodenja civilne zaščite (občinski, regijski državni), zmorejo
svojo vodstveno funkcijo tudi izvajati. Želim prikazati razloge, zakaj
menim, da ni zagotovljenih ustreznih sistemskih pogojev za vodenje.
Nekaj o tem sem že navedel: ni več šolanja rezervnih vojaških starešin, ki bi jih lahko uporabili za vodstvene naloge, in ni več institucije,
ki bi se učinkovito posvečala dokumentiranju, analizi dogodkov in
razvoju znanja, veščin, opreme, taktike ter na tej podlagi tudi izobraževanju in usposabljanju. Od 14-dnevnega usposabljanja (občinskih,
državnih) poveljnikov civilne zaščite in članov štabov za posamezno
funkcionalno področje in dodatnega 14-dnevnega usposabljanja štabov kot celote (Centar »13. maj«, Batajnica, Beograd) ter periodičnega petdnevnega usposabljanja (Poljče) štabov kot celote, je ostalo le slednje, v skrajšani obliki, ter študije primerov. Ti se izvajajo v
Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje
(Ig), ki pa nima, vsaj tako je moje mnenje, kritične mase zaposlenih
strokovnjakov, da bi lahko deloval kot »think tank« civilne zaščite
oziroma zaščite in reševanja, in zato lahko usposabljanja bolj organizira, kot pa izvaja. Uporaba zunanjih strokovnih izvajalcev, ki so

brez izhodiščne povezanosti v civilni zaščiti oziroma sistemu zaščite
in reševanja, omogoča vpoglede v druge stroke, ne omogoča pa razvoja lastne stroke, kar pa je nujno za formiranje kadra za vodstvene
naloge.
Takšna je torej raven sistemske podpore poveljnikom in štabom
civilne zaščite, da usvojijo potrebna znanja, veščine in prilagodijo
osebnostne značilnosti za učinkovito izvajanje vodenja. Glede na
nizko raven sistemske podpore je največji del zagotavljanja ustreznih
poveljnikov in članov štabov prepuščen zlasti srečni roki pri njihovi
izbiri. Srečni roki ne le zavoljo prej navedene nizke ravni sistemske
podpore formiranju vodij, pač pa tudi zato, ker ni strokovne podpore
kadrovskih služb (lastnih ali pridobljenih na trgu) pri izbiri oseb za
organe vodenja.
Zanimivo je še nekaj. Še nikoli ni bil za slabo vodenje ožigosan kakšen regijski ali celo državni poveljnik ali štab civilne zaščite 22. Pod
njimi je še ena raven vodenja, zadnja, ki prav zavoljo tega, ker je
zadnja, nima več na koga prevaliti krivde in odgovornosti. Nosilci
sistema zaščite in reševanja pa ne analizirajo ali sistem dovolj dobro
podpira funkcijo vodenja.

PRIMERJAVA S SLOVENSKO VOJSKO
Zaščita in reševanje je torej ostala brez strokovne podpore, ki je bila
v Jugoslaviji umeščena v vojaški sistem nekdanje države. Je morda tu
na mestu primerjava s Slovensko vojsko, ki je zrasla iz Teritorialne
obrambe Republike Slovenije, ki je tudi črpala iz podpore tega istega
sistema? En od pogojev za oblikovanje strokovne kritične mase je,
menim, ustrezno število oseb, ki dejavnost poklicno opravljajo. Če
začnemo s primerjavo v času prejšnje države, bi morda lahko nekoliko poenostavljeno dejali nekako tako:

22

Ena sama izjema so dogodki v letu 2000 ob plazu oziroma murastem toku
Stože v Logu pod Mangartom, ko so mediji očitali smrt sedmih prebivalcev
izjavi takratnega državnega poveljnika civilne zaščite.
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Prej
V enem republiškem, dvanajstih
pokrajinskih, enem mestnem ter šestdesetih občinskih štabih teritorialne
obrambe je bilo zaposlenih približno
516 oseb (prim.: http://dk.fdv.uni-lj.
si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_bolfek-boris.pdf ).

Sedaj
V Slovenski vojski je zaposlenih
7255 oseb (prim.: http://e-uprava.gov.si/ispo/zaposleni/zacetna.
ispo). Sem niso všteti zaposleni
na civilnem delu Ministrstva
za obrambo, ki izvajajo naloge,
ki podpirajo Slovensko vojsko
(Obveščevalno varnostna služba,
Direktorat za logistiko idr. skupaj
še do 831 zaposlenih).
Na ravni občin je manj kot 50
oseb, ki so zaposlene samo za
področje zaščite in reševanja. Na
Upravi RS za zaščito in reševanje
je na nacionalni in regijski ravni,
skupaj s centri 112, zaposleno
320 oseb (prim.: http://e-uprava.
gov.si/ispo/zaposleni/osnovna.
ispo?pageToModul=/podatki_
mo.jsp). Skupaj poklicna struktura na področju zaščite in reševanja šteje manj kot 400 oseb.

Na občinski in republiški ravni je bilo
na sekretariatih za obrambo in centrih od 985 zaposlenih približno 200
oseb, ki so bile neposredno zadolžene
za civilno zaščito. Od tega jih je bila
večina zaposlena na ravni občin in
mesta Ljubljane in Maribor. Poleg njih
so del poslov, ki jih je uporabljala tudi
civilna zaščita, deloma izvajali tudi
nekateri drugi zaposleni v sekretariatih za obrambo (zveze, razporejanje
in evidenca, tajništvo, skladišče).
Ocenjujem, da bi lahko ocenili število
zaposlenih, ki so izvajali funkcije ciSamo v Mestni občini Ljubljana
vilne zaščite, na približno 500 oseb.
je trenutno 9 zaposlenih oseb na
tem področju. V večini slovenZa območje, ki je sedaj Mestna občina skih občin pa sploh ni več oseb,
Ljubljana, ocenjujemo, da je naloge ci- ki bi smele svoj polni delovni čas
vilne zaščite izvajalo približno 25 oseb. nameniti zaščiti in reševanju.

Število oseb, ki poklicno delujejo v obrambnem sistemu, se je torej
povečalo, število oseb, ki poklicno delujejo v sistemu zaščite in reševanja, pa se je zmanjšalo. Razmerja ostajajo enaka tudi ob upoštevanju občinskih poklicnih gasilcev.
Poglejmo še primerjavo za tisti del, za katerega sem dejal, da sistem
zaščite in reševanja ni povsem nadomestil funkcij prejšnjega »think
tank«, analiz, izobraževanja, usposabljanja idr. Slovenska vojska je
namreč te, po osamosvojitvi manjkajoče funkcije razvila sama (prim.:
http://www.slovenskavojska.si/struktura/center-vojaskih-sol/) ali pa jih
izvaja v povezavi s partnerji v NATO. Zato je med Slovensko vojsko

ter zaščito in reševanjem nastala razlika, ki jo lahko najbolj plastično
prikažemo s primerjavo zahtev po usposobljenosti po ravneh vodenja. Ta razlika je še bolj očitna, če dodamo še dva podatka – podatek
o tem, koliko ljudi vodi vodja na določeni ravni in koliko zaposlenih
mu nudi podporo pri vodenju. Slednja primerjava še bolj očitno kaže
na poddimenzioniranost poklicne strukture v zaščiti in reševanju.

Slovenska vojska
Zaščita in reševanje
Načelnik generalštaba SV (http:// Poveljnik CZ RS (http://www.sos112.
www.slovenskavojska.si/osi/slo/clanek.php?catid=27&id=5639 )
-slovenski-vojski/kdo-je-kdo/
nacelnik-generalstaba/)
Število reševalcev, ki jih vodi (zaposleni v upravi, poklicni gasilci,
Število vojakov, ki jih vodi: 7255 prostovoljni gasilci, civilna zaščita,
oseb.
pripadniki drugih prostovoljnih sestavov, idr.): 72.780 oseb Poleg tega
Število zaposlenih oseb v podvodi oziroma usklajuje delovanje
pori vodenja: 546 Generalštab
pogodbenih podjetij ter javnih podSlovenske vojske in Poveljstvo sil. jetij in zavodov ter uprave na državni
in lokalni ravni ob nesrečah, kar pa
Število let usposabljanj za izvaja- ni všteto v zgornje število.
nje naloge načelnika generalštaba:
5 let in predhodne izkušnje na
Število zaposlenih oseb v podpori
nižjih ravneh vodenja.
vodenja: URSZR in ŠCZ RS (320
oseb). To je bolj formalna številka,
saj vsi zaposleni ne izvajajo podpore
vodenju, ampak tudi ob pripravah in
delovanju ob nesrečah izvajajo druge
administrativne in upravne naloge, ki
niso povezane s podporo vodenju.
Čas usposabljanj za izvajanje naloge
poveljnika: ni opredeljeno.
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Slovenska vojska
Poveljnik brigade

Zaščita in reševanje
Poveljnik regije (primer je za gorenjsko regijo)

Število vojakov, ki jih vodi: 2200.
Število reševalcev, ki jih vodi (zaŠtevilo zaposlenih oseb v podpori posleni v upravi, poklicni gasilci,
vodenja: 70.
prostovoljni gasilci, civilna zaščita,
pripadniki drugih prostovoljnih seŠtevilo let usposabljanj za izvaja- stavov, idr.): 7684.
nje naloge poveljnika brigade: 5
let in predhodne izkušnje na niž- Poleg tega vodi oziroma usklajuje dejih ravneh vodenja.
lovanje pogodbenih podjetij ter javnih podjetij in zavodov ter uprave na
regijski in lokalni ravni ob nesrečah,
kar pa ni všteto v zgornje število.
Število zaposlenih oseb v podpori
vodenja: 5.

Poveljnik polka

Čas usposabljanj za izvajanje naloge
poveljnika: ni opredeljeno.
Poveljnik velike občine

Število vojakov, ki jih vodi: 550.

Število reševalcev, ki jih vodi (zaposleni v upravi, poklicni gasilci,
Število zaposlenih oseb v podpori prostovoljni gasilci, civilna zaščita,
vodenja: 30.
pripadniki drugih prostovoljnih sestavov, idr.): 1800.
Čas usposabljanj za izvajanje na- Poleg tega vodi oziroma usklajuje
loge poveljnika:
delovanje pogodbenih podjetij ter
1) častniška šola s specializacijo
javnih podjetij in zavodov ter uprave
(pribl. 13 mesecev),
na lokalni ravni ob nesrečah, kar pa
2) štabni tečaj (5 mesecev),
ni všteto v zgornje število.
3) višji štabni tečaj (12 mesecev),
4) predhodne izkušnje na nižjih
Število zaposlenih oseb v podpori
ravneh vodenja.
vodenja: 1−7.
Čas usposabljanj za izvajanje naloge
poveljnika: ni opredeljen.

Kadrovska podhranjenost in nerazvitost institucij profesije se je kazala tudi v udeležbi na posvetu. Če ne štejemo sodelujočih v panelu,
je bila Slovenska vojska zastopana, če se še prav spomnim, z dvanajstimi pripadniki, zaščita in reševanje pa z dvema.
Zaščita in reševanje ima tako velik primanjkljaj poklicnih kadrov,
da ni mogoče uporabiti, pa čeprav to sploh ne bi bila celovito zadovoljiva rešitev, niti pošiljanja obstoječih kadrov na daljša šolanja
v tujino ali celo daljše (več kot nekaj dni) izmenjave strokovnjakov,
ker jih ni nikogar, ki bi jih v tem času nadomeščal. Brez nadomestila
pa ne more biti, saj je osnovna značilnost zaščite in reševanja ta, da
se dogodki, nesreče, intervencije dogajajo ves čas in da se je treba
nanje odzvati takoj. Velja enako kot za policijo in zdravstveno reševalno službo (prim.: http://www.delo.si/nedelo/resevalec-na-motorju-dvanajst-minut-dolga-vecnost.html in http://www.dnevnik.si/
nedeljski/aktualno/1042548877 ). Prav zanimivo bi bilo, če bi se kdaj
kakšen inšpektor za delo odločil pregledati prenosne računalnike in
telefone oseb zaposlenih v zaščiti in reševanju in ugotavljati, koliko dela opravijo izven običajnega osemurnega delavnika. Prepričan
sem, da bi zaradi inšpektorjevih ugotovitev bolela glava pristojnega
ministra. Seveda, če ne bi odgovornost prevalil na direktorja Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali koga drugega.
Drugačno upravljanje s sedanjimi kadri. Pravzaprav je premalo
zaposlenih (in preveč ovir v javni upravi), da bi uveljavili preprosto
karierno lestvico, kjer bi osebje lahko in moralo pridobivati izkušnje
od dela v enoti (npr. poklicni gasilski), prek dela v organizaciji in
vodenju zaščite in reševanja v občini, na regijski in nacionalni ravni, kjer bi tudi zamenjali več funkcionalnih področij v okviru ene
organizacijske ravni in bi na tak način lahko oblikovali kadre. V sedanji praksi je prej pravilo kot izjema, da oseba vstopi v sistem na
nacionalni ravni naravnost iz fakultetne sobe za podelitev diplome
brez enega samega dneva izkušenj z nižjih ravni in na tej nacionalni
ravni tudi ostane, in to pogosto celo na istem funkcionalnem področju dela. Tako se kadrov zagotovo ne oblikuje, zlasti pa ne kadrov, ki
izvajajo funkcijo vodenja. Pomanjkanje zaposlenih in »think tank«
ter njegovih produktov onemogoča tudi vzpostavitev licenciranja,
kjer bi zaposleni za izvajanje določene vrste nalog na ustrezni organizacijski ravni prek izkušenj, usposabljanj, izobraževanj in drugih
aktivnosti pridobili in vzdrževali licenco.
Najmanj, kar bi lahko kadrovske službe izvajale že do sedaj, bi bila
izbira ustreznih kadrov za delo v sistemu zaščite in reševanja. Za delo
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na tem področju in v takšnih pogojih so potrebne določene osebnostne značilnosti, ki zaposlene v zaščiti in reševanju ločijo od vseh
tistih, ki jim je bližje ustaljeno pisarniško delo (prim.: http://www.
delo.si/nedelo/resevalec-na-motorju-dvanajst-minut-dolga-vecnost.
html in http://www.dnevnik.si/nedeljski/aktualno/1042548877).
Najboljši na tem področju imajo svoje delo za poslanstvo, so mu predani, nič jim ni težko in – zelo pomembno – so empatični, čustveno
inteligentni, inkluzivni, kooperativni, znajo povezovati, so pozitivni
in naravnani k iskanju rešitev in ne problemov.

VODENJE JE NAČRTEN PROCES
Zaščita in reševanje imata še en problem, ki je v precejšnjem delu odraz prej omenjenih. Gre za umanjkanje jasnega, izdelanega, informacijsko podprtega, vpeljanega (v izvajanje in usposabljanje) sistema
vodenja. Bolj ko spoznavamo ameriški Incident Command System
(prim.: https://www.osha.gov/SLTC/etools/ics/) in National Incident
Management System (prim.: http://www.fema.gov/national-incident-management-system) ter njim podobne sisteme vodenja, bolj
se zavedamo, kako zelo nam tak sistem manjka. Da bi ga prenesli in
uveljavili, pa bi morali oblikovati ekipo strokovnjakov (z različnih
področij in ravni zaščite in reševanja). Take ekipe pa ni, verjetno tudi
ni dovolj kritične mase strokovnjakov ali pa so ti bolj potrebni za
vsakodnevno delovanje zaščite in reševanja, zato bi bila njihova npr.
enoletna odsotnost nesprejemljiva.
Najbolj sistemsko celovit del zaščite in reševanja. Del zaščite in
reševanja, ki bi mu lahko pripisali, da je razvil največ sistemskih
atributov, je gasilstvo. Ima tradicijo, ima legitimnost, je privlačno.
Ima razvejano organizacijo. Ima povezovalne elemente. Ima razvito
izobraževanje in usposabljanje za vse ravni vodenja in vse funkcije (ali specialnosti, kot jih imenujejo). Ima razvite organe za razvoj
opreme, taktike ter pisce strokovne literature. Je vsakodnevno praktično preverjan, kondicioniran, kot temu tudi pravijo. Ima pa slabo
razvite elemente za povezovanje z drugimi službami in organi in ima
tendenco po zaprtosti, samozadostnosti. Nima pa še dovolj razvitega
elementa vodenja ob aktivnostih, ki zahtevajo angažiranje zelo veliko sil v daljšem časovnem obdobju. Prav tako je slabše razvit element
podpore lastnim silam ob takih aktivnostih. V gasilski službi se ne
razvija (ker naj bi za to poskrbeli drugi elementi zaščite in reševanja)
področja zagotavljanja osnovnih življenjskih pogojev prebivalcem.

ZAŠČITO IN REŠEVANJE BOMO REŠILI S
SLOVENSKO VOJSKO?
Takšne ideje so zlasti všeč politikom, se dobro slišijo v medijih in
javnost jih hitro »kupi«, češ, ja, tako je, tako bi bilo treba. Takšne
ideje so, kot se zdi, všeč tudi vojski. Seveda, z misijami v tujini je težko vzdrževati legitimnost vojaštva doma in pomoč oseb v vojaških
uniformah ob nesrečah je dobro opazna v javnosti in parlamentu.
Slišati je bilo celo o vojaških enotah, ki bi jih namenili izključno za
zaščito in reševanje. Slovenska vojska že sedaj pripomore pri zaščiti
in reševanju in lahko še več, vendar na način, ki bo »zdrav« zanjo in
za zaščito in reševanje ter učinkovit za končne uporabnike reševalnih
storitev – prebivalce Slovenije.
Ustrezna pot bi bila, po mojem mnenju, drugačna. Preobrniti bi bilo
treba trend zadnjih dvajsetih let, ko se je razvijala Slovenska vojska,
zaščita in reševanje pa nazadovala. Ne vojaške enote za zaščito in
reševanje, pač pa (tudi izmed vojakov, zakaj pa ne) več poklicnih gasilcev, več poklicnih gasilskih postaj, vzpostavitev standardov požarnega pokrivanja (prim.: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/
Naravne-nesrece-01.pdf, str. 221, 313), pridobiti in priučiti osebje, ki
bo lahko vzpostavilo »think tank« zaščite in reševanja, izobraževanje
in usposabljanje za zaščito in reševanje (vključno z nadgradnjo gasilskega izobraževanja na višjo izobrazbeno raven), licenciranje, strokovni kadrovski menedžment po zgledu najboljših podjetij, vzpostavitev ICS in NIMS v Sloveniji (prim.: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/
default/files/Naravne-nesrece-01.pdf, str. 367).
Najprej pa bi bilo primerno poskrbeti, iz simbolnih in funkcionalnih razlogov, da bi uniformirano in oboroženo vojaško osebo na
recepciji upravne stavbe Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje čim prej zamenjal civilni varnostnik, da bi na recepciji
plakat in koledar Slovenske vojske zamenjali s kakšnim od številnih
iz zaščite in reševanja ter da bi ime revije Slovenska vojska dopolnili tako, da bi bilo razvidno, da sta v sklopu MO RS tudi zaščita
in reševanje ter da bi v reviji objavljali tudi teme s tega področja,
ki je tudi v zakonodaji opredeljeno kot eden od enakovrednih in
samostojnih stebrov, ki tvorijo sistem nacionalne varnosti (prim.:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=31969 ). Prosim, začnimo z
njim tako tudi ravnati. Takoj. Sedaj. Tako, kot se tudi nesreče, s katerimi se ta sistem ukvarja, dogajajo sedaj, tukaj, vsako leto večkrat
in našim prebivalcem.
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KAJ NAREDITI, DA BO V PRIHODNJE
PRESENEČENJ MANJ?
Mag. Alojz Šteiner23

Ledena ujma, ki je konec januarja in v začetku februarja 2014 zajela
velik del Slovenije in jo označujemo tudi kot »Žled 2014«, je znova
pokazala vso nepredvidljivost naravnih nesreč. Pri tem smo bili v
Sloveniji soočeni s posledicami katastrofalnih razsežnosti, posledično pa tudi s številnimi izzivi ter vprašanji o organiziranju, delovanju in kriznem upravljanja ob naravnih nesrečah. Pri odpravljanju
posledic je sodelovalo veliko število prostovoljcev, predvsem iz gasilskih struktur in prizadetih prebivalcev, zaposlenih v elektroenergetskih, železniških in drugih organizacijah, pripadnikov zaščite in
reševanja, vojske ter policije, ki so bili zelo prizadevni in po dostopnih ocenah uspešni. V prispevku želimo predstaviti nekatere izzive
in razmišljanja o tem, kaj narediti, da bi bilo v podobnih primerih v
prihodnje presenečenj manj. Tu pa je tudi vprašanje, kam usmeriti
prihodnje spremembe, da bi bili še učinkovitejši. Z obravnavo nimamo namena zmanjševati naporov subjektov, ki so sodelovali pri
odpravljanju posledic, ampak prispevati k iskanju možnih izboljšav.
V času spopadanja z žledom v Zvezi slovenskih častnikov nismo stali
ob strani. Čeprav organizacija ni bila neposredno angažirana v odpravljanju posledic, so bili številni naši člani vključeni v organe vodenja in zaščitno-reševalne enote pri odpravljanju posledic v lokalnih
okoljih. Še več pa je bilo tistih, ki so kot opazovalci ugotavljali posledice ali pa spremljali delovanje vključenih struktur in iskali rešitve za
izboljšanje učinkovitosti ali odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V
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Alojz Šteiner je upokojeni generalmajor Slovenske vojske, bivši načelnik
generalštaba Slovenske vojske (2009−2012) in slovenski obrambni predstavnik pri OVSE na Dunaju (2012−2014). Zvezi slovenskih častnikov predseduje
od 29. marca 2014.
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Zvezi slovenskih častnikov smo v mesecih po žledu izvajali regijske
posvete. Pri tem smo se v organizacijah na območjih, ki jih je zajela
ledena ujma, in tudi v drugih okoljih, pogovarjali o izkušnjah, o tem,
kaj se lahko iz njih naučimo, in razpravljali o zadevah, ki bi jih lahko
ali morali izboljšati. V tem prispevku bomo predstavili nekatera od
izpostavljenih vprašanj in zamisli. V obravnavi najprej navajamo pet
izhodiščnih trditev za premislek o spremembah ter v nadaljevanju
predstavljamo tudi naša razmišljanja ali odgovore nanje.

PET IZHODIŠČ ZA PREMISLEK O SPREMEMBAH
Prvič menimo, da je naravno ujmo »Žled 2014« treba bolj podrobno
proučevati in iskati odgovore na izzive ne le iz zaščitno-reševalnega
vidika, temveč tudi z vidika vplivov na delovanje elektroenergetskega in komunikacijskega omrežja.
Drugič menimo, da je čas za preveritev in dopolnitev rešitev v kriznem upravljanju in vodenju na ravni države in pri operativnem delovanju ob ujmah.
Kot tretje izhodišče izpostavljamo še bolj usklajeno delovanje zaščitno-reševalnih in vojaško-policijskih ter civilnih struktur in njihovo
skupno usposabljanje.
Četrto izhodišče je, da izkušnje iz ujm lahko pripomorejo k nadaljnji
preobrazbi Slovenske vojske in sledenju trendom na obrambno-vojaškem področju, ki jih uveljavljajo tudi v drugih evropskih državah.
Kot peto izhodišče navajamo, da stanovske obrambno-varnostne in
druge nevladne organizacije lahko pomembno prispevajo k izboljšanju zaščitno-reševalne pripravljenosti za primere naravnih nesreč.
Prispevek je pomemben zlasti, ko gre za obseg in razmere ob naravnih nesrečah, v katerih organizirane strukture sistema zaščite in reševanja v lokalnih okoljih ne uspejo več v celoti uspešno obvladovati
ujm ali njihovih posledic. Ker ta prispevek podajamo s stališč Zveze
slovenskih častnikov, je pomembno, da se organizacije, kot je ta, soočijo z novimi izzivi in proučijo, ali in kje lahko pomagajo oziroma
se intenzivneje vključujejo v krizno upravljanje.
Poleg oblikovanja načrta za žled, je treba preveriti in dopolniti načrte
za delovanje elektroenergetskega sistema in komunikacij v kriznih
razmerah.

Ko so se zaradi obsega in nepredvidljivosti letošnjega žleda začele
kazati katastrofične posledice, smo zasledili več vprašanj o načrtih
in pripravljenosti za njihovo uresničitev. Pojav, za katerega ni bilo
posebnega državnega zaščitno-reševalnega načrta in izvedbenih načrtov na nižjih ravneh, znova opozarja na premislek in potrebo po
njih. Bolj kot te načrte pa je treba pregledati in dopolniti ali celo
oblikovati nove načrte delovanja in zagotavljanja elektroenergetskega sistema in distribucije energije, in to ne le v primeru žleda, temveč
širše v kriznih razmerah. Velja tudi za načrte za odpravljanje možnih
posledic v primerih prekinitve komunikacij, zlasti strateških, da ne
omenjamo zgolj železniških, ki so bile zaradi poškodovanja električnih inštalacij ob žledu najbolj prizadete. Pri načrtu za zagotavljanje
komunikacij se je treba osredotočiti na ukrepe in zmogljivosti za
vzpostavljanje njihove ponovne prehodnosti in na zagotavljanje dostopnosti do odrezanih naselij, kar je še posebej občutljivo in običajno medijsko zelo izpostavljeno. Dodajmo, da je letošnji žled pokazal
na izziv tudi glede zagotavljanja telekomunikacijskih povezav bodisi
zaradi prekinitev električnega omrežja ali poškodovanja telekomunikacijske infrastrukture.
Z navedenim pa se soočimo tudi z novimi dimenzijami predvidevanja zaradi ujm in načrtovanja, kar povečuje zapletenost kriznega
načrtovanja in usklajenega delovanja. Znova je treba preveriti, kdo
so nosilci in odgovorni. Pri tem nimamo v mislih le obrambnega ministrstva in obrambnega ali bolje zaščitno reševalnega načrtovanja,
ampak tudi ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za okolje in
prostor na eni strani, na drugi pa številne organizacije, ki so bodisi
državna ali privatna elektroenergetska in komunalna podjetja.
Tu pa je še ena dimenzija. Iz številnih primerov vemo, da so predvsem
kmetje in prebivalci v odročnejših krajih v Sloveniji, ki so ob letošnjem
žledu več dni ostali odrezani od sveta ali brez električne energije čakali
na pomoč, že poskrbeli za nabavo električnih generatorjev, pa tudi za
lastno usposobitev za njihovo varno uporabo. Vprašanje je, kdaj in v
katerih lokalnih skupnostih so že oblikovali in dopolnili načrte za zagotovitev alternativnih virov za oskrbo z električno energijo in kje se
tega še niso lotili. Ker pa načrti sami po sebi ne zagotavljajo rešitev, je
treba zagotoviti še njihovo materializacijo in pripravljenost za uresničitev. Seznam izzivov z navedenim ni zaključen, je pa dovolj pomenljiv
za premislek o potrebnih spremembah.
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KAKO SE LOTITI IZBOLJŠANJA KRIZNEGA
UPRAVLJANJA?
Sistem kriznega upravljanja v Sloveniji je institucionalno postavljen,
organiziran in urejen ter večkrat preverjen tudi v praksi. Temelji na
rešitvah lokalnega organiziranja in začetnega ukrepanja ter delovanja
od spodaj navzgor, v primeru potreb pa okrepitev od zgoraj navzdol.
Tako je postavljeno tudi upravljanje in vodenje. V vzpostavljenem
organiziranju, upravljanju in vodenju vidimo tudi izziv, ki ga je treba
znova dodatno proučiti, preveriti in na podlagi ugotovitev spremeniti. V razpravah o kriznem vodenju na državni ravni v času letošnjega
žleda smo večkrat zasledili vprašanja, ali so dovolj racionalne rešitve
glede nosilca kriznega upravljanja. Tu so bila tudi vprašanja, kdo ter
kje je v resnici center kriznega upravljanja na državni ravni ali pa vsaj
usklajevanja in povezovanja, če je že centrov različnega operativnega
delovanja več.
V tem delu obravnave se želimo posebej dotakniti izpostavljenih
vprašanj, o okrepitvah zaščitno-reševalnih zmogljivosti in delovanj
v tistem delu, ko potekajo od zgoraj navzdol. Dejstvo je namreč, da
bi takrat, kadar v lokalno okolje pošiljamo okrepitve, bodisi v obliki
prostovoljnih ali poklicnih gasilskih struktur, splošnih ali specializiranih enot zaščite in reševanja in enot vojske, morali spremeniti
ali vsaj prilagoditi strukturo vodenja. Tudi zato, ker so vzpostavljeni lokalni organi organizirani in pripravljeni za obvladovanje lokalnih struktur in njihovega obsega. Okrepitve kriznih štabov ali
vzpostavljanje skupnih štabov in struktur pa je pri tem manjši del
problema. Občutljivejša so vprašanja pristojnosti županov in občinskih vodstev za uporabo in vodenje tako okrepljenih struktur. Če
so pristojnosti do lokalnih subjektov, ki so organizirani in delujejo po teritorialnem principu od spodaj navzgor, jasne, se do tistih
struktur in zmogljivosti, ki pridejo na območja od zgoraj navzdol, še
v marsičem nedorečene. Praksa je ob letošnjem žledu pokazala, da so
spremembe na tem področju potrebne in smiselne. Pri tem imamo
v mislih situacije, ko gre za vprašanja angažiranja in uporabo vojske
ali zgolj gasilskih zmogljivosti in ekip, ki pridejo iz sosednjih občin
ali celo drugih regij. Zavedamo se, da navedeno posega tudi na področje sistemskih rešitev in v normativno ureditev.
Ko obravnavamo spremembe na področju kriznega upravljanja, pa
moramo omeniti še dve področji, ki sta izstopali ob letošnjem žledu. Poleg vprašanj funkcionalnih izboljšav kriznega upravljanja in

učinkovitega delovanja je pomembno tudi hitro ukrepanje na normativnem področju v povezavi z odpravljanjem normativnih ovir za
učinkovito sanacijo katastrofalnih posledic ujm. Na normativnem
področju imata naloge vlada in parlament, glavni izziv pa je hitrost
ali bolje pravočasnost. Nič manjši izziv pa ni vprašanje, v katero domeno sodi informacijsko delovanje in kako ter kdo ga na državni
ravni vodi. Pomembno je tudi, kako ga usklajevati med pristojnimi
oblastnimi in vodstvenimi organi ter medijskimi inštitucijami.
Posebno vprašanje je povezano z vodenjem vojaških struktur in z
uporabo njenih zmogljivosti. Na tem mestu izpostavimo le eno zamisel in razmišljanje. Republika Slovenija je iz Nata prevzela poseben koncept podpore države gostiteljice (PDG, angl. Host Nation
Support − HNS) za primere, ko na nacionalno območje pridejo pomagat zavezniške sile. Ta koncept je predviden tudi za primere, ko
se zavezniške vojaške sile uporabljajo za podporno delovanje in pri
tem za naloge zašite in reševanja. Primeri iz delovanja in uporabe
Slovenske vojske v odpravljanju posledic ob letošnjem žledu in kasnejših poplavah kažejo, da bi za nacionalne vojaške sile prav tako
potrebovali podobne rešitve za zagotavljanje lokalne podpore ob delovanju vojske v zaščitno-reševalnih aktivnostih. Lahko bi ga imenovali podpora lokalnega okolja (PLO). Ta podpora bi vključevala širok
seznam aktivnosti, od vzpostavljanja kontaktov, sprejemnih aktivnosti, zagotavljanja nujnih informacij z ogroženih območij, pomoči
pri vodenju na terenu do drugih vidikov povezav in tudi podpore pri
nastanitvah. Vse navedeno zato, da vojaške enote čim prej uresničujejo zaščitno-reševalne naloge, s katerimi so poslane na teren. Takšne
koncepte in rešitve ima vrsta držav, zanje pa imajo oblikovane tudi
posebne doktrine in navodila.
Oblikovanje in uresničitev predstavljenega koncepta PLO pa bi zagotavljala tudi podlago za vzpostavljanje in usposabljanje skupnih organov. Poleg normativnih opredelitev v Zakonu o obrambi in v Zakonu
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ima Slovenija do sedaj zgolj vladne akte, ki opredeljujejo zagotavljanje vojaških zmogljivosti, ki pa ne vključujejo pomembnih vprašanj lokalne podpore, skupnega usposabljanja in delovanja. Vojska in civilna obramba
učinkovito obvladujeta koncept in rešitve podpore države gostiteljice
(PDG) v primerih, ko na nacionalno ozemlje pridejo oborožene sile
drugih zavezniških držav. Za oblikovanje koncepta podpore lokalnega okolja bi zato lahko ponudila tudi številne sistemske in praktične
rešitve ter zlasti izkušnje iz mednarodnega okolja.
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USPEŠNO SKUPNO DELOVANJE OB NARAVNIH
NESREČAH ZAHTEVA VEČ IN BOLJŠE SKUPNO
USPOSABLJANJE
Vprašanje učinkovitega usposabljanja za skupno delovanje različnih
subjektov ob naravnih nesrečah je večplastno. Mogoče ga je opazovati na individualni in skupinski ravni usposobljenosti in izurjenosti
in kot funkcionalno učinkovitost za skupno delovanje in izvajanje
nalog ali pa kot usposobljenost štabov, poveljstev in vodstvenih skupin za skupno vodenje in reševanje po večini nepredvidljivih in zapletenih nalog. Pomemben del teh oblik usposabljanja je v Sloveniji
že uveljavljen tako na ravni skupnih vaj kot tudi pri funkcionalnem
usposabljanju posameznikov ali zaščitno-reševalnih in vojaških enot.
»Žled 2014« je pokazal, da to ni dovolj, da niso bile zajete aktivnosti
sodelovanja z elektroenergetskimi timi ali timi iz železniškega gospodarstva. Poplave, ki so sledile, pa so zopet izpostavljale drugačne
in posebne zahteve glede sodelovanja in usposobljenosti. Če bodo
uveljavljene nekatere rešitve, ki smo jih predstavljali pri spremembah kriznega upravljanja, zlasti ob primerih okrepitve lokalnih zmogljivosti in vodstvenih organov, bi morali v usposabljanje vključiti
tudi te tematike. Ta del je najtežji zaradi nepredvidljivosti v primerih
okrepitve lokalnih struktur.

ŽLED KAŽE NA NUJNOST HITREJŠE
PREOBRAZBE VOJSKE ZA VKLJUČEVANJE V
ZAŠČITNO-REŠEVALNE AKTIVNOSTI
V Sloveniji smo priča političnim in javnim pričakovanjem, pa tudi
povsem praktičnim razlogom za čim boljšo večnamensko uporabo obrambno-vojaških in zaščitno-reševalnih zmogljivosti. Gre za
vprašanje in izziv, ki posega tako na sistemsko kot tudi normativno
področje, predvsem pa na funkcionalno. Dodajmo, da se navedeno
pojavlja ne le v Sloveniji, ampak v večini držav v Evropske unije in
Natu in ga označujejo kot transformacijo ali preobrazbo.
Kako torej izboljšati slovenski obrambno-vojaški in zaščitno-reševalni koncept? O vidikih integriranja obrambno-vojaških struktur
s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemskem pogledu v Sloveniji še ni bilo dovolj strokovnih razprav, pa tudi

politične in druge zamisli so praviloma trčile ob visoke ovire avtonomije teh dveh področij. Vendar izziv obstaja, nanj bo treba odgovoriti in poiskati rešitve tudi zaradi zmožnosti zagotavljanja virov, zlasti
finančnih.
Predvsem pa je treba strukturno in organizacijsko logiko nadomestiti s funkcionalno, pri čemer so pomembni predvsem učinki.
Vprašanje je tudi, ali je smiselno v razmerah, ko so viri zelo omejeni,
nadaljevati samostojno oblikovanje zmogljivosti na obeh področjih
in jih povezovati le pri izvedbi. Ali po drugi strani dovoliti partnerstvo in prekrivanje, kar sedaj posega v normativno povsem jasno
razdeljene pristojnosti in naloge. Ko gre za nacionalnovarnostno in
zaščitno-reševalno domeno, se pojavi vprašanje, ali dovoliti vojski,
da nekatere naloge, povezane z zaščitno-reševalnimi aktivnostmi,
izvaja neposredno in avtonomno. Na drugi strani pa je treba premisliti, ali je mogoče ter pod katerimi pogoji posodobiti uporabo zaščitno-reševalnih zmogljivosti za podporo v mešanih civilno-vojaških
nalogah. Če vse navedeno ni uresničljivo, še vedno ostane vprašanje
o usklajenem oblikovanju zmogljivosti za doseganje racionalnosti in
da bi se izognili podvajanju.
Navedeno predstavlja strateški vidik transformacijskih sprememb. V
povezavi s Slovensko vojsko je treba navesti tudi še nekatere funkcionalne vidike in rešitve, ki se že ali pa bi jih še bolj intenzivno lahko
uveljavili v procesu njene preobrazbe. V mislih imamo zagotavljanje
dodatnega funkcionalnega usposabljanja poklicnih vojakov za naloge
in veščine, ki se deficitarne tudi v zaščiti in reševanju, kot so upravljavci motornih čolnov, motornih žag, upravljavci električnih agregatov.
Pa tudi splošnih in v vojski še neuveljavljenih vojaških evidenčnih dolžnosti (VED), kot na primer: vojak reševalec v ZiR ali vojak inženirec
v ZiR, vojaki vozniki ali operaterji na sistemih ZiR (na črpalkah za
prečrpavanje vode, vozniki specialnih vozil ZiR) in drugi. Z navedenim pa se funkcionalni vidik usposabljanja in preobrazbe ne konča.
»Žled 2014« je pokazal, da je treba nadgraditi tudi znanja z vidika
taktične usposobljenosti vojaških skupin, oddelkov in vodov ter tudi
usposobljenosti za vodenje in poveljevanje teh, vse v duhu vodenja in
uspešnega delovanja mešanih civilno-vojaških timov. S tem bi se lažje
izognili tudi primerom, ko se vojaške profesionalce in specialiste za
posamezne, tudi deficitarne vojaške naloge, uporablja za enostavne in
fizične naloge pri odpravljanju posledic ujm. K navedenemu je treba
dodati še bolj premišljene skupne vaje in napore za izboljšanje poznavanja organiziranosti in načel delovanja posameznih sestavov, ki so
lahko angažirani v zaščitno-reševalnih dejavnostih.
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NOVI IZZIVI TUDI ZA ZVEZO SLOVENSKIH
ČASTNIKOV
Zveza slovenskih častnikov, ki je strokovna stanovska organizacija,
lahko in mora v lokalnih okoljih izboljšati svoje poslanstvo in delovanje. Pri tem se, tako v lokalnih okoljih kot na državni ravni, od
odgovornih pričakuje, da bomo našli poti in pristope ter odpravili
eventualne ovire. Za vodstvo te organizacije je zaščitno-reševalna
domena in večje vključevanje članstva častniških organizacij pomembna naloga v prihodnje. Treba je izboljšati tudi sodelovanje s
podobnimi organizacijami in tako krepiti strukture v lokalnih okoljih. Obenem je treba nadalje prispevati k solidarnosti in sosedski
pomoči med krajani pa tudi širše. Izpostavimo, da se ni zgledovati
po preteklih in opuščenih rešitvah splošnega ljudskega odpora in zaščite, ampak izhajati iz predpostavke za omogočanje in zagotavljanje
večje participacije lokalnega prebivalstva in družbenih organizacij v
zaščitno-reševalno domeno v lokalnih okoljih.
V Zvezi slovenskih častnikov si bomo prizadevali za večjo vključitev članov v strukture kriznega vodenja zlasti v občinah. Naših člani
lahko veliko pomagajo tudi v krajevnih skupnostih in vaških okoljih,
ko gre za podporo in okrepitev oblikovanih organov ali zagotavljanje
njihove vzdržljivosti v primerih, ko spopadanje z ujmo in še zlasti
odpravljanjem njenih posledic, traja dlje časa.
Podpora lokalnega okolja, o kateri smo razmišljali v tretji tezi, je pisana na kožo organizaciji, kot je Zveza slovenskih častnikov. Menimo
tudi, da bi vzpostavitev omrežij in povezav ter zagotovitev primernih
kadrov v time za povezavo ne bila preveč zahtevna. V organizaciji je
vrsta starejših, sicer že upokojenih članov, vendar s številnimi znanji
in izkušnjami. Ti lahko v lokalnih okoljih pomembno prispevajo k večji seznanjenosti z razmerami in odzivnosti. Za učinkovito delovanje
v kriznem upravljanju je pomembno zbiranje relevantnih informacij
in njihov pretok. Ta del nalog sedaj pretežno poteka prek gasilskih
društev, ko pa so ta operativno angažirana pri zaščiti in reševanju
ter pomoči prebivalstvu, se lahko pojavijo vrzeli. Izpostavimo, da v
nekaterih občinah te povezave že delujejo dobro, čeprav niso formalizirane ali niso v celoti organizacijsko izpeljane. Žal pa najdemo tudi
okolja, kjer temu ni tako. Z Upravo Republike Slovenije za zaščito in
reševanje se je vodstvo naše organizacije že dogovorilo, da se sestanemo in preverimo opisane možnosti ter njihovo operacionalizacijo.

Zveza slovenskih častnikov pa lahko v lokalnih okoljih prinaša in
sproža tudi nove ideje za izboljšanje zaščite in reševanja ter pripravljenosti za odziv ob krizah. Nekaj takšnih primerov je bilo tudi ob
»Žledu 2014« ob prekinitvah dobave električne energije. Žal se jih
velika večina ni prebila dlje od pobude. Vseh odgovorov na vprašanja, kaj je treba narediti v primerih, ko je jasno, da odzivnost in
aktivnosti vzpostavljenih struktur v lokalnih okoljih niso ustrezne
ali so prepočasne, tudi v razpravah v naši organizaciji še nismo našli.
Dejstvo pa je, da tam, kjer je Zveza slovenskih častnikov prepoznavna v občini in ima dobre povezave z županom in vodstvom občine,
sta tudi sodelovanje in sprejemanje pobud lažja in hitrejša.

SKLEP
Zaključimo, da je premislek o obravnavanih spremembah treba izvajati v dveh smereh. Najprej usmerjeno v funkcionalne izboljšave in
zatem v sistemske spremembe, da bi bili bolj racionalni in učinkoviti
v razmerah, ko so razpoložljivi kadrovski, materialni in predvsem
finančni viri vedno bolj omejeni. Vsaka nesreča in eventualni slabši odziv še ni priložnost za prenovo. Ne sme pa biti ovir, da ne bi
iskali poti za izboljšave. Na tej poti so rešitve, ki vodijo v spremembe kriznega upravljanja in vodenja na ravni države in operativnega
delovanja, najzahtevnejši del. »Žled 2014«, za katerega ni bilo posebnega državnega zaščitno reševalnega načrta, opozarja na premislek in potrebo po pregledu ali celo dopolnitvi načrtov delovanja in
zagotavljanja elektroenergetskega sistema in distribucije energije. Pa
tudi odkrivanja možnih posledic v primeru prekinitve komunikacij, zlasti strateških, in zagotavljanju njihove ponovne prehodnosti
in dostopnosti do odrezanih območij. Funkcionalni vidik zahteva
izboljšanje skupnega usposabljanja in delovanja vedno bolj mešanih
zaščitno-reševalnih civilnih in vojaških timov, daje pa tudi številne
naloge in priložnosti za funkcionalno preobrazbo vojske in širše. V
Zvezi slovenskih častnikov lahko prispevamo k izboljšanju stanja
pripravljenosti in odzivnosti v primerih kriznih dogodkov in ujm, ki
so po pravilu zaključijo s katastrofalnimi posledicami za posameznike, lokalne skupnosti ali celo za širše družbeno okolje.
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DIREKTORAT ZA OBRAMBNE
ZADEVE IN SPREMEMBE SISTEMSKIH
REŠITEV NA PODROČJU KRITIČNE
INFRASTRUKTURE
Bojan Starc24

Direktorat za obrambne zadeve izvaja vrsto nalog v obrambnem sistemu Republike Slovenije, ena od pomembnejših pa se nanaša tudi
na odzivanje na različne vrste kriz, predvsem z izvajanjem ukrepov
kriznega odzivanja Nato in nacionalnih ukrepov za odzivanje ob izrazitem poslabšanju mednarodnih varnostnih razmer.
Glede na to, da sem pred kratkim prevzel funkcijo v. d. generalnega
direktorja Direktorata za obrambne zadeve, pred tem pa več kot enajst
let vodil Nacionalni center za krizno upravljanje, ki je ena od organizacijskih enot Direktorata za obrambne zadeve, naj najprej navedem,
da sam direktorat neposredno pri aktivnostih odzivanja v zvezi z žledolomom ni bil angažiran, razen v obsegu kadrovske pomoči pri delu
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in pripravo situacijskih, dnevnih in tedenskih poročil Nacionalnega centra za krizno
upravljanje za vodstvo Ministrstva za obrambo in države.
Zakaj torej želim predstaviti odzivanje v tem konkretnem primeru?
Predvsem zato, da bi opozoril na nekatera vprašanja v zvezi s sistemskimi rešitvami na področju kritične infrastrukture, ki so bile v
zadnjih nekaj letih postavljene na novo.
Pri žledolomu, kot specifičnem pojavu na območju Republike
Slovenije, ki se v določenem obsegu na posameznih območjih
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V. d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve Ministrstva za
obrambo.
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pojavlja vsakih nekaj let, izstopa nekaj dejavnikov, ki jih velja izpostaviti kot specifične v primeru žledoloma februarja letos:
1.

2.

3.

Žledolom se je v dosedanji praksi ob posameznih vremenskih
dogodkih pojavljal izrazito v poznih zimskih mesecih, predvsem kot preobremenitev vegetacije s snegom ob dodatnem
dežju, kar je v preteklosti na posameznih območjih povzročilo
znatno škodo predvsem v gozdovih, relativno minimalno pa na
infrastrukturi.
Za letošnji žledolom je bilo značilno, da ni bilo snega, doživeli pa smo eno najtežjih vrst naravnih nesreč, ki je povzročila,
da je bil v pretežnem delu države onemogočen ali otežen cestni promet, veliko škode in nezmožnost uporabe na področju
železniškega prometa, obsežne izpade pri telekomunikacijskih
sistemih in do sedaj neslutene razmere pri izpadu električne
energije.
Če se je do sedaj žledolom pojavljal predvsem kot problem na
področju gozdarstva, se je v letošnjem letu pojavil kot vseobsežen problem oskrbe z energijo, ki je močno vplival na vse druge
dejavnosti in pa kot problem komunikacijske dosegljivosti.

Področje naravnih nesreč in odpravljanje posledic sicer sodi v neposredno pristojnost Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tako je potekalo tudi odzivanje na posledice, saj je večina nalog
reševanja nastale situacije potekala na področju ZiR in, delno kasneje, tudi ob pomoči Slovenske vojske. Direktorat za obrambne zadeve je v sklopu svojih aktivnosti prek Nacionalnega centra za krizno
upravljanje spremljal odzivanje predvsem prek Centra za obveščanje
Republike Slovenije, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, kasneje tudi s poročili pristojnega podjetja
posebnega pomena za obrambo, ki pokriva področje elektrodistribucije – ELES, d. o. o.
Kljub temu da smo v direktoratu podprli delovanje predvsem s posameznimi oblikami pomoči na terenu (Uprava za obrambo Postojna),
področje ne posega neposredno v okvir kriznega odzivanja, ki ga,
skladno s predpisi na obrambnem področju, izvaja Direktorat za
obrambne zadeve. Vendar je pri analizi delovanja med žledolomom
samo ocenjevanje odpravljanja posledic premalo, saj je treba opraviti
sistemske naloge za zmanjšanje možnosti ponovitve tako obsežnih
naravnih nesreč, ki lahko preidejo v krizne razmere.

Izpostaviti želim predvsem področje dela Direktorata za obrambne
zadeve, ki se nanaša na zagotavljanje zaščite delovanja kritične infrastrukture Republike Slovenije (KI RS).
Področje zaščite kritične infrastrukture je bilo v Ministrstvu za
obrambo preneseno v letu 2007, v času priprav za predsedovanje
Evropski uniji. Ker gre za izrazito medresorsko področje, potekajo
aktivnosti v okviru Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture. Naloge Medresorske
koordinacijske skupine na področju nacionalne kritične infrastrukture so se prepletale z nalogami, ki izhajajo iz Direktive za zaščito
evropske kritične infrastrukture (ZEKI).
V okviru dela skupine je bil izveden tudi raziskovalni projekt
»Definicija in zaščita kritične infrastrukture Republike Slovenije«,
katerega nosilec je bil Obramboslovni raziskovalni center Fakultete
za družbene vede, naročnik pa Ministrstvo za obrambo.
Pomembno je, da je Vlada Republike Slovenije v zadnjem obdobju
obravnavala vrsto nalog s področja kritične infrastrukture, ki se nanašajo na oblikovanje predloga definicije kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji (sklep Vlade Republike Slovenije,
št. 80000-2/2010/3, z dne 19. 4. 2010), osnovne in sektorske kriterije kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 802001/2012/5, z dne 17. 10. 2012 in št. 80200-2/2013/3 z dne 9. 1. 2014) ter
izvedla uskladitev z njihovimi nosilci, za sektorje kritične infrastrukture. Na podlagi navedenih dokumentov je Vlada Republike Slovenije
(sklep VRS št 80200-2/2014/8, z dne 10. 4. 2014) sprejela kritično infrastrukturo državnega pomena v Republiki Sloveniji po določenih
sektorjih.
Kaj prinašajo navedeni sklepi Vlade Republike Slovenije in naloge na
področju kritične infrastrukture?
Ena od pomembnih nalog je bila sploh opredelitev definicije kritične infrastrukture Republike Slovenije (sklep 2010), ki se glasi:
»Kritična infrastruktura državnega pomena v Republiki Sloveniji,
obsega tiste zmogljivosti in storitve, ki so ključnega pomena za državo in bi njihova prekinitev delovanja ali uničenje pomembno vplivalo
in imelo resne posledice na nacionalno varnost, gospodarstvo, ključne družbene funkcije, zdravje, varnost in zaščito ter družbeno blaginjo«. Vlada Republike Slovenije je ministrstvom in vladnim službam naložila, da pri pripravi predpisov, izvajanju priprav in drugih
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aktivnosti za zaščito kritične infrastrukture upoštevajo definicijo
kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji.
Na podlagi definicije so bili sprejeti osnovni in sektorski kriteriji
kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega pomena
v Republiki Sloveniji v letu 2012 (sektorski so bili dopolnjeni v letu
2013).
Pri opredeljevanju kriterijev za določitev kritične infrastrukture smo
izhajali iz nedelovanja kritične infrastrukture, kar ima velike posledice za delovanje države, gospodarstva in drugih dejavnosti.
Osnovni kriteriji za določitev kritične infrastrukture Republike
Slovenije obsegajo kritično infrastrukturo, ki zaradi nedelovanja:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

povzroči ali vpliva na smrt večjega števila od 50 oseb,
povzroči pomemben vpliv na zdravje prebivalstva v takšni meri,
da je treba hospitalizirati več kot 100 oseb za več kot teden dni,
povzroči poškodovanje, uničenje dejavnosti, objektov ali območij z vplivom na nacionalno varnost Republike Slovenije do
te mere, da je oteženo izvajanje obrambe, notranje varnosti ali
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vpliva na izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti v obsegu
povzročene škode ali izpada dohodka več 10 milijonov evrov
na dan,
vpliva na prekinitev preskrbe s pitno vodo ali hrano za več kot
teden dni, za prebivalstvo v obsegu prek 100.000 ljudi,
vpliva na prekinitev preskrbe z električno energijo za 3 dni ali z
zemeljskim plinom za več kot teden dni, za prebivalstvo v obsegu prek 100.000 ljudi,
vpliva na izpad oskrbe z naftnimi derivati za več kot teden dni,
za prebivalstvo na območju prek 100.000 ljudi,
vpliva na veliko škodo na kopenski ali vodni življenjski prostor
na površini več kot 100 ha,
povzroči informacijski ali komunikacijski izpad podpore delovanja drugih kritičnih infrastruktur do 24 ur,
povzroči čezmejne posledice v drugih državah glede na predhodne kriterije.

Sektorji kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji so:
1.
2.
3.

sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja energetsko podporo,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja prometne povezave,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja preskrbo s hrano,

4.
5.
6.
7.
8.

sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja preskrbo s pitno
vodo,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja finance,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja varstvo okolja,
sektor kritične infrastrukture, ki zagotavlja informacijsko in
komunikacijsko podporo.

Sektorski kriteriji za določanje kritične infrastrukture v
Republiki Sloveniji (npr. energetika, promet in IKT podpora – kar je
bilo prizadeto ob žledolomu)
Sektorski kriteriji pri določanju kritične infrastrukture se oblikujejo
na podlagi definicije kritične infrastrukture in osnovnih kriterijev
pri določanju kritične infrastrukture ter ob upoštevanju specifik posameznega sektorja.
Sektor energetike:
•

•
•
•

izpad električne energije v obsegu, da povzroči razpad elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, ki za ponovno vzpostavitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije potrebuje
teden dni,
izpad dobave električne energije v elektroenergetskem sistemu,
ki povzroči za 3 dni nezmožnost vzpostavitve oskrbe z električno
energijo za delovanje na območju z več kot 100.000 prebivalci,
izpad oskrbe z naftnimi derivati za več kot teden dni na območju, kjer živi in dela več kot 100.000 prebivalcev in povzročitev
stroškov zaradi nedelovanja za 10 milijonov evrov na dan,
več kot teden dni izpad oskrbe s plinom, ki povzroči gospodarsko škodo več kot 10 milijonov evrov na dan ali prekine oskrbo
s plinom za prebivalstvo v obsegu prek 100.000 ljudi.

Sektor prometa:
•
•

onemogočanje vsega železniškega prometa na ključnih smereh
za več tednov ob škodi, ki presega 10 milijonov evrov na dan,
onemogočanje delovanja pristaniške dejavnosti v koprskem tovornem pristanišču za več tednov ob škodi, ki presega 10 milijonov evrov na dan,
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•

nezmožnost izvajanja letalskega prometa v zračnem prostoru
Republike Slovenije v trajanju 12 ur ali več.
Sektor informacijske komunikacijske podpore:
•

nedelovanje elektronsko komunikacijske opreme, omrežja in
storitev, ki podpirajo ključne funkcije v državi, ki se nanašajo na
zagotavljanje delovanje enega od sektorjev kritične infrastrukture nacionalno varnostnega sistema, energetskega sistema in
financ, ki povzroči izpad podpore za več kot šest oziroma 24 ur.

Določitev prioritet delovanja kritične infrastrukture
Vlada Republike Slovenije se je na podlagi dela Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji v postopku določanja kritične infrastrukture državnega pomena opredelila do pomena delovanja sektorjev kritične infrastrukture in s tem tudi vplivom na zagotavljanje
pogojev za delovanje drugih sektorjev.
Določitev prioritetnega delovanja sektorjev izhaja iz soodvisnosti in
medsebojnega vpliva sektorjev kritične infrastrukture, saj motnje v
delovanju enega sektorja lahko bistveno vplivajo na delovanje drugih
sektorjev.
Po prioritetah zagotavljanja pogojev za delovanje drugih sektorjev je
kritična infrastruktura razvrščena po naslednjem prioritetnem vrstnem redu, ki obsega zagotavljanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

električne energije,
informacijske komunikacijske podpore,
pitne vode,
hrane,
zdravstvene oskrbe,
oskrbe z naftnimi derivati,
železniškega prometa.
letalskega prometa,
pristaniške dejavnosti,
plina,
plačilnega prometa,
oskrbe z gotovino,
delovanje državnega proračuna,
zagotavljanje varstva zdravega okolja.

S tem je določena razvrstitev sektorjev kritične infrastrukture v
Republiki Sloveniji po prioritetah delovanja oziroma neposrednem
vplivu na delovanje drugih sektorjev.
Vlada Republike Slovenije je 10. 4. 2014 sprejela Sklep o določitvi
kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji. V
njem so določeni nosilci sektorjev (ministrstva) in posamezni pomembni objekti.
Na področju kritične infrastrukture so zastavljene aktivnosti v smeri
doseganja sistemskega cilja zmanjšati možnosti, da bi ključni del infrastrukture izpadel.
Vlada Republike Slovenije je naložila nosilcem kritične infrastrukture, da v roku devetih mesecev predlagajo Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture
ukrepe za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena. Prav
tako je za področje kritične infrastrukture Republike Slovenije pomembno, da je Vlada Republike Slovenije naložila Medresorski koordinacijski skupini, da najpozneje v letu 2015 pripravi normativno
pravni akt, ki bo urejal delovanje tega področja.
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Analitiki nesreč in drugih kriz v zadnjih letih ugotavljajo, da se ta
fenomen spreminja, in sicer tako v količinskem kot v kakovostnem
smislu (Yehezkel Dror, Patrick Lagadec, Boris Porfiriev, Enrico L.
Henry Quarantelli, Uriel Rosenthal, Arjen Boin, Paul t'Hart, Bengt
Sundelius, Eric Stern, Louise K. Comfort). Naravne in druge nesreče vse bolj predstavljajo enega najbolj očitnih virov ogrožanja človeštva, še posebej v povezavi z dramatičnimi okoljskimi spremembami, pa jim kljub temu v tradicionalnih razpravah o nacionalni
in mednarodni varnosti pripisujejo sorazmerno majhen pomen.
Belgijski center za raziskovanje nesreč (CRED − Centre for Research
of Epidemiology on Disasters) redno poroča o pojavnosti naravnih
nesreč na globalni ravni. Med letoma 2002 in 2011 je bilo v svetu v
povprečju 394 primerov nesreč na leto.26 Te nesreče so vsako leto v
povprečju zahtevale 107.000 življenj, prizadele prek 268 milijonov ljudi in povzročile za 143 milijard ameriških dolarjev gospodarske škode. Zemljepisna razporeditev nesreč v tem obdobju razkrije, da je najbolj prizadeta celina Azija, sledijo ji Severna in Južna
Amerika, Evropa, Afrika in Oceanija, medtem ko med pet najbolj
ogroženih posamičnih držav spadajo Kitajska, ZDA, Filipini, Indija
in Indonezija (CRED, 2013: 1−2). Trendi v pojavnosti nesreč in žrtev,
ki jih povzročijo, kažejo, da je število nesreč dramatično naraslo od
sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja (približno 250 primerov
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Redni profesor na Fakulteti za družbene vede, predstojnik Obramboslovnega
raziskovalnega centra.
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Nesreča je vključena v bazo podatkov, če izpolnjuje eno od naslednjih meril: v
njej je umrlo več kot deset ljudi, prizadela je več kot sto ljudi, oblasti so razglasile krizno stanje (ang. state of emergency), oblasti so zaprosile mednarodno
pomoč.
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letno) do leta 2000 (približno 430 primerov letno), medtem ko se je
kasneje ustalilo pri približno štiristo primerih letno. Število žrtev (seštevek umrlih in drugače prizadetih ljudi) je bilo najnižje leta 1997
(81 milijonov) in najvišje leta 2002 (671 milijonov) (CRED, 2013: 3).
Iz podatkov je razvidno, da je fenomen naravnih in drugih nesreč
vseprisoten in predstavlja veliko grožnjo nacionalni, mednarodni in
človekovi varnosti.
Spremembe nesreč pa so tudi kakovostne, saj prinašajo vse večjo
kompleksnost, sestavljenost in heterogenost; nekateri avtorji jih zato
imenujejo »moderne nesreče« ali »nesreče 21. stoletja« (De Smet,
Lagadec in Leysen, 2012). Zanje je praviloma značilno, da imajo bolj
razdiralen učinek na družbo, da prizadenejo več ljudi in uničijo večji
del infrastrukture, kot je to veljalo v preteklosti. Druga taka značilnost je, da nesreče postajajo vse bolj zapletene in zahtevne z vidika
upravljanja in vodenja, saj različne akterje odzivanja na nesrečo in
oblikovalce politike potiskajo na skrajni rob njihovih zmogljivosti
in zmožnosti. In ne nazadnje, meje vpliva nesreč se vse bolj širijo v
prostoru in času, njihovi negativni učinki imajo vse več razsežnosti,
hkrati pa nekaterih dogodkov in njihovih posledic niti ne razumemo
v celoti, še posebej, ko gre za nekatere tehnološke nesreče in nalezljive bolezni.
Torej spremenjena narava nesreč pred akterje upravljanja in vodenja postavlja zahtevnejše izzive, saj morajo ustrezno uravnovesiti
razmerje med preventivo in odzivanjem družbe na nesrečo, hkrati
pa razviti in institucionalizirati nov način razmišljanja o nesrečah
oziroma novo filozofijo, ki vključuje možnost pogostega pojavljanja
velikih nesreč. Ta proces mora spremljati odpravljanje dosedanjih
slabosti upravljanja in vodenja ob nesrečah, ki so praviloma univerzalne in kot take prepoznavne (nezadovoljivo financiranje področja,
sistemske in organizacijske pomanjkljivosti, nezadovoljivo usposabljanje, pomanjkljiva opremljenost, nekoordiniranost, pomanjkanje
/v začetni fazi/ in preobloženost /na vrhuncu/ z informacijami, psihološke patologije ipd.), prav tako pa je treba uveljavljati miselnost,
ki saniranje razmer po nesreči povezuje z razvojnimi priložnostmi
prizadetega območja.
Zgornje ugotovitve vsaj v določeni meri veljajo tudi za Slovenijo, saj
smo v preteklih letih izkusili večje število nesreč (poplave, suše, neurja z močnim vetrom in točo, zemeljski plazovi, žled idr.), tudi njihove posledice so bile dramatične in so poleg (na srečo sicer manjšega števila) smrtnih žrtev in poškodb ljudi prinesle veliko materialno

škodo v infrastrukturi, industriji, kmetijstvu in storitveni dejavnosti,
pa tudi uničenje objektov naravne in kulturne dediščine. To prinaša
tudi velik izziv akterjem upravljanja in vodenja ob nesreči, še posebej
ob dejstvu, da posledice ene velike nesreče še niso sanirane, ko se že
pojavi druga, pogosto celo na istem območju.
V orisane splošne parametre nesreč uvrščamo tudi žled, ki je konec januarja in v začetku februarja leta 2014 prizadel več predelov
Slovenije. V pričujočem zborniku besedil o njem poročajo neposredni udeleženci obvladovanja te nesreče na državni, regijski in lokalni
ravni ter drugi analitiki, ki v odzivanje na žled niso bili neposredno
vključeni, imajo pa izkušnje na področju obvladovanja naravnih in
drugih nesreč. V njihovih poročilih, analizah in komentarjih je veliko zanimivih opažanj, ki jih lahko ovrednotimo skozi prizmo različnih, pa vendar med seboj vsebinsko prepletenih analitičnih tem, ki
jih uporabljamo za proučevanje kriz, torej tudi nesreč, in sicer preventiva in priprave, zaznava nesreče, vodenje in odločanje, konflikt
vrednot, politično-uradniško sodelovanje in konflikt, komuniciranje, internacionalizacija odziva na nesrečo ter pridobljeno znanje in
izkušnje (prim. Brändström in Malešič, 2004). Pri tem pa poudarjamo, da pričujoča analiza temelji skoraj izključno na zaznanih izkušnjah zgoraj omenjenih pričevalcev, kar je vsekakor njena precejšnja
omejitev.
Preventiva in priprave na nesrečo zajemajo vprašanje pripravljenosti akterjev zaščite in reševanja ob nesreči in njihovih organizacij,
da se ustrezno odzovejo na izredni dogodek. Zadeva tudi njihove
izkušnje, psihološko pripravljenost, obstoj ustreznih struktur in načrtov ter sposobnost prepoznavanja in zaznavanja vseh razsežnosti
nesreče. V primeru obravnavane ledene ujme najprej bode v oči dejstvo, da Slovenija v času nesreče ni imela državnega načrta za primer
žleda, kar se je med drugim pokazalo tudi v pomanjkanju ustreznih
sredstev, predvsem agregatov večje moči. Posledično tudi ni bilo izvedbenih načrtov na nižjih organizacijskih ravneh. Ker ni bilo načrtov za ukrepanje v primeru žleda, so oblasti aktivirale Državni načrt
zaščite in reševanja ob poplavah. Akterji opozarjajo tudi na pomanjkanje skupnih usposabljanj in vaj, na katerih bi sodelovali pripadniki
Slovenske vojske, civilne zaščite in drugi akterji sistema varstva pred
nesrečami. Usposabljanje bi morali izvajati tako na individualni kot
skupinski ravni.
Zaznavanje in uokvirjanje nesreče se navezuje na subjektivne in
socialno konstruirane vidike odzivanja na nesrečo. Gre za zaznavo

137

138

dogajanja, ki ni nujno skladna z dejanskimi procesi in za uokvirjanje
dogodka, ki je odvisno od političnih premišljanj in kognitivnih procesov na individualni in skupinski ravni. Očitno je, da so bili v primeru
žleda mnogi akterji sistema varstva pred nesrečami presenečeni, ne sicer nad samim pojavom, ki je bil napovedan, ampak nad njegovo razširjenostjo in intenzivnostjo, kar se je kazalo v uničevalnih posledicah.
V sfero zaznavnega lahko postavimo tudi presojo odzivanja na nesrečo, ki se zrcali v vprašanju: »Kje je civilna zaščita?« Mnogi prebivalci Slovenije namreč ne vedo, da so bile že pred več kot dvema
desetletjema določene naloge civilne zaščite prenesene na operativne gasilske enote, ki na lokalni ravni predstavljajo obvezno gasilsko
javno službo. Njo in druge javne službe ter pogodbena podjetja pa
koordinira poveljnik civilne zaščite. Slednja je tudi sicer splošni
okvir, znotraj katerega delujejo različni akterji varstva pred nesrečami. Nezaznavanje pripadnikov civilne zaščite in stopanje gasilcev v
ospredje odzivanja na nesreče je logična posledica te reforme.
Vodenje ob nesreči je v veliki meri odvisno od samega stila: ali je
vodenje operativno ali zgolj simbolično, konkretno in osebno ali bolj
abstraktno in z distance, hierarhično ali kolegialno. Pri odločanju
nas zanima predvsem, kako so bile sprejete odločitve v kompleksnih
institucionalnih sistemih in kdo jih je sprejemal: posameznik, majhna skupina ali organizacijska mreža. Pomembno je vedeti, ali v procesu lahko prepoznamo strateške ali operativne odločevalce in ali je
bil proces odločanja centraliziran ali decentraliziran.
V primeru žleda 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. Tudi na občinski ravni,
v Postojni, je koordiniranje med akterji odzivanja na žled potekalo
dnevno in takšno bi moralo biti tudi delovanje vpletenih akterjev.
Različne nesreče, tudi obravnavani žled, so razkrile določene težave
pri vodenju, ki so posledica sistemskih pomanjkljivosti, med katere
lahko uvrstimo neustrezno usposabljanje vodilnih na področju civilne zaščite na občinski, regijski in državni ravni. Problem je tudi
pomanjkanje izkušenj, saj nekateri posamezniki brez predhodnega
stika s prakso na nižjih ravneh organiziranja po končanem študiju prevzamejo pomembne vodstvene naloge v sistemu na državni
ravni. Problematična je tudi politika kadrovanja, ki ji ne uspe zagotoviti dovolj »empatičnih, čustveno inteligentnih, vključujočih,

kooperativnih, povezovalnih in v reševanje problemov usmerjenih
kadrov«. Skratka, sistem vodenja ni dovolj jasen in razdelan, tudi ni
ustrezno informacijsko podprt.
Nekateri so se ob žledu spraševali, kje je »center kriznega upravljanja
na državni ravni« oziroma center usklajevanja in povezovanja akterjev − ob dejstvu, da je obstajalo več centrov operativnega delovanja.
Nesreče velikokrat sprožijo igro iskanja krivcev in največkrat jih najdemo na lokalni vodstveni ravni, saj ta raven nima nobene podrejene, na katero bi lahko prenesla krivdo za slabo vodenje. Mnogi opozarjajo na probleme nejasnosti vodenja, še zlasti ko se na prizorišču
nesreče znajdejo različni akterji z lokalne, regijske in državne ravni.
Zanimivo je, da nihče od poročevalcev in analitikov v tem kontekstu
ne omenja vloge Nacionalnega centra za krizno upravljanje!
Del problema je odsotnost zadostnega sodelovanja med sistemom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnim sistemom, ki se v okviru Ministrstva za obrambo razvijata kot dve popolnoma ločeni strukturi. Avtonomija obeh področij se prepogosto
spremeni v oviro za boljše sodelovanje, ki bi moralo v ospredje postaviti funkcionalni vidik, ne pa sistemskega in organizacijskega. To
seveda otežuje sodelovanje in koordiniranje aktivnosti v primeru
nesreče, še posebej če ni jasno določen organ, ki izvaja koordiniranje vseh akterjev na prizorišču nesreče. Slovenska vojska bi lahko
zagotovila podporo poveljevanju, prevzela tudi koordinacijsko vlogo, vprašanje pa je, ali bi to bilo sprejemljivo za civilne strukture na
področju zaščite in reševanja in tudi, kako bi to vplivalo na civilno-vojaška razmerja v družbi na sploh. Vsekakor pa bi bilo možno oblikovati skupne civilne in vojaške reševalne ekipe, ki bi se pripravljale
za enovit nastop ob nesreči.
Vodenje v gasilskih enotah je po poročanju akterjev potekalo nemoteno, saj je hierarhija vodenja in poveljevanja jasna.
Vrednotni konflikt se nanaša na dejstvo, da nesreča lahko ogrozi
zelo različne, vendar pomembne družbene vrednote, kar odločevalce, ki morajo postavljati prioritete odzivanja na nesrečo, postavlja v
težak položaj. Praviloma naj bi v krizi akterji pri reševanju tovrstnih
dilem in presoji izbir upoštevali prioritete in tudi na sploh upoštevali splošni (javni) interes pred omejenim (zasebnim). Tudi v primeru žleda se je pokazalo, da je obseg nesreče enostavno prevelik, da
bi lahko takoj zadovoljili vse nujne potrebe prizadetih, kar je med
predstavniki institucij in prebivalci sprožilo precej nezadovoljstva in
občutka zapostavljenosti. O primerih administrativne regresije, ko bi
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se reševalci umaknili s prizorišča nesreče in zanemarili javni interes,
ni poročil.
Politično-uradniško sodelovanje in konflikt zajema vzorce delovanja različnih akterjev, ki gredo lahko v smer konvergentnosti ali
divergentnosti. Pomembno je, ali akterji v procesu odzivanja na nesrečo sodelujejo ali tekmujejo, se izogibajo problemom ali pa so solidarni in dajejo prednost potrebam prizadetih ljudi. Pri odpravljanju
posledic žleda je sodelovalo izjemno veliko število reševalcev (ocene
se gibljejo okoli 60.000), domačih in tujih, civilnih in vojaških, vladnih in nevladnih, poklicnih in prostovoljnih, kar je za odgovorne
na področju zaščite, reševanja in pomoči pomenilo velik koordinacijski izziv. Določene napetosti med akterji je bilo čutiti že med odzivanjem na žled, implicitno pa jih je zaznati tudi po nesreči, saj v
analizah samokritike akterjev praktično ni, vsi pa premorejo kakšno
kritično misel o delovanju drugih akterjev. Tako državne strukture
niso zadovoljne z delovanjem nekaterih občinskih akterjev, slednji
vidijo težavo v počasnem odzivanju države, civilne strukture negodujejo nad položajem Slovenske vojske v sistemu varstva pred nesrečami, saj menijo, da je preveč poudarjen na račun civilnih struktur
in predlagajo optimiziranje zakonodaje na tem področju, medtem
ko se vojska počuti zapostavljeno s strani civilnih struktur, še zlasti v
začetni fazi nesreče, ko bi lahko najbolj učinkovito pomagala.
V zvezi s sodelovanjem vojske pri zaščiti in reševanju sta v poročilih
in analizah o žledu implicitno prepoznani dve gledišči. Po prvem,
pogojno rečeno civilnem gledišču, se vloga vojske ob zaščiti in reševanju pretirano povečuje, kar je tudi posledica neenakomernega
razvoja sistema zaščite in reševanja ter vojske, pri čemer ima slednja
veliko prednost v finančnem, kadrovskem, materialnem in organizacijskem smislu. To gledišče je skeptično do poskusov vojske, da si
prek sodelovanja v zaščiti in reševanju ob nesreči povečuje stopnjo
legitimnosti v družbi. Idejo oblikovanja posebnih vojaških enot, ki
bi se ukvarjale zgolj z zaščito reševanjem in pomočjo, razume kot
poskus militarizacije odzivanja na nesrečo, rešitev pa namesto tega
vidi v pospešenem razvoju civilnih struktur zaščite in reševanja. Po
drugem, pogojno rečeno vojaškem gledišču, civilne strukture vojske
ob nesreči ne aktivirajo dovolj zgodaj, saj bi lahko vojska ponudila
bistveno več, še posebej v preventivni fazi, tako pa čaka v pripravljenosti in nemočno opazuje razvoj nesreče. Tudi po njenem aktiviranju civilne strukture vojske ne uporabijo v meri, ki jo omogočajo zakonske možnosti, usmerjevalni akti in doktrinarna načela. To
gledišče poziva k »celostnemu pristopu« odzivanja na nesrečo, ki

med drugim omogoča boljšo izrabo vojaških virov za spoprijemanje
z njenimi posledicami, hkrati pa poudarja podporno in dopolnilno
vlogo vojske v procesu odzivanja na nesrečo.
Političnih konfliktov v zakonodajni veji oblasti v zvezi z žledom vsaj
na prvi pogled ni bilo, saj so vsi poslanci podpirali reševalce in jim
priznavali uspešno opravljeno delo, pri čemer so še posebej izpostavili gasilce. Na tej točki je tedanja opozicija dala številne predloge, ki
naj izboljšajo njihov položaj, verjetno tudi v prepričanju, da gre za
aktivne državljane, ki predstavljajo pomemben del volilnega sistema.
Na nujni seji Odbora za obrambo, ki je bila sklicana zaradi žleda, so
poslanci soglasno sprejeli več sklepov in tudi s tem pokazali enotno
podporo prizadevanjem reševalcev na različnih ravneh.
Komuniciranje ob nesreči zadeva predvsem razmerje med razpoložljivimi informacijami, njihovo pravočasno in ustrezno obdelavo ter zaznavami in akcijami, ki na tej podlagi sledijo. Čeprav je
komuniciranje ob nesreči večplastno in zadeva številne domače in
mednarodne akterje, se bomo v analizi osredotočili predvsem na
komuniciranje med neposrednimi izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ter na komuniciranje oblasti s prizadeto javnostjo. V
primeru žleda je bil velik problem predvsem tehnični vidik, saj je
zaradi izpada električne energije prihajalo do resnih prekinitev in
motenj, tako stacionarne in mobilne telefonije kot specializiranih
sistemov zvez ZARE (komunikacijski sistem za zaščito in reševanje) in TETRA (radijski sistem za neposredno povezovanje različnih institucij).
Pred samo nesrečo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje na podlagi vremenske napovedi Agencije Republike
Slovenije za okolje uspela izdati opozorilo na nevarnost vremenske
ujme svojim izpostavam po državi in jim naložila, da o tem obvestijo župane, pristojne na področju civilne zaščite in gasilstva ter
prebivalstvo. Agencija Republike Slovenije za okolje je tudi sicer o
snegu, dežju, snežnih plazovih in žledu pravočasno opozarjala prebivalstvo, pri čemer je uporabljala različne oblike komuniciranja,
vendar pa glede na izpad električne energije in komunikacijskih
povezav ostaja odprto vprašanje, ali so opozorila pravočasno dosegla vse prizadete. Podobna ugotovitev velja tudi za obveščanje
javnosti, ki ga je izvajal krizni štab v Postojni in je potekalo sicer
vsako polno uro, vendar je tudi tu odprto vprašanje dosega informacij zaradi tehničnih težav (»bili smo brez elektrike in telefonskih
povezav«).
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Internacionalizacija nesreče se lahko kaže v njenih čezmejnih posledicah, mednarodnem sodelovanju in mednarodni pomoči pri odpravljanju nesreč. Težke razmere, ki jih je pri nas povzročil žled, so
spodbudile klic naših oblasti za mednarodno pomoč, in sicer prek
mehanizma za civilno zaščito, ki je vzpostavljen v okviru Evropske
unije. Pomoč z zmogljivejšimi električnimi generatorji in z reševalci so tako ali drugače ponudile vse sosednje države, v prvi vrsti
Avstrija, pa tudi številne druge evropske države, kar dokazuje, da
je mednarodna solidarnost v primeru žleda delovala in da so naše
oblasti poskrbele za odpravo administrativnih ovir pri sprejemanju
pomoči iz tujine. Obseg nesreče je državi omogočil, da za saniranje
njenih posledic zaprosi za pomoč Evropsko unijo, saj je škoda presegla 0,6 % letnega bruto družbenega proizvoda Slovenije, torej mejo,
ki jo postavljajo merila o upravičenosti do pomoči.
Na koncu nam ostane še vprašanje pridobljenega znanja in izkušenj
oziroma sposobnosti posameznikov in organizacijskih struktur, da
se na podlagi prakse odzivanja na konkretno nesrečo nekaj naučijo
za prihodnje ravnanje v podobnih primerih. Vsaka nesreča prinaša nova znanja in izkušnje in logično je pričakovanje, da bodo vsi
vpleteni ob tem pridobili nova spoznanja in jih prenesli v obstoječe
organizacijske prakse, politike in pravne rešitve. Žled je spodbudil
nekatere rešitve, ki so bile prvič uporabljene ob odpravljanju posledic vremenske ujme in so lahko koristne tudi za prihodnje ravnanje:
aktiviran je bil mehanizem civilne zaščite Evropske unije in posledično postopki sprejemanja pomoči in nudenja podpore tujim reševalcem (»podpora države gostiteljice«), uporabljene so bile zaloge
blagovnih rezerv, potekala je dnevna koordinacija med nekaterimi
akterji, uporabljena so bila vojaška vozila Valuk, oblikovane so bile
sestavljene ekipe gozdarjev, vojakov in gasilcev ter ne nazadnje, akterji so se morali spoprijemati z obsežnim izpadom informacijsko-komunikacijskega sistema.
V Postojni ugotavljajo, da je nujno pripraviti načrte tudi za primer
žleda, medtem ko je treba civilno zaščito na občinski ravni prenoviti
in ustrezno usposobiti. V podobnih primerih, kot je bil žled, je nujno
takojšnje povezovanje z regijskim štabom civilne zaščite, prav tako je
treba hitreje izvesti zaprosilo za pomoč Slovenske vojske.
Nekatere priložnosti učenja na izkušnjah pa niso v celoti izkoriščene, še posebej ne na področju civilno-vojaškega sodelovanja ob
nesrečah.

Naj za konec omenimo zanimivost, da mnogi poročevalci o nesrečah, tudi o konkretnem žledu, izpostavijo »nadčloveške napore in
požrtvovalnost vseh reševalcev« na terenu, tudi njihovo visoko motiviranost in strokovnost, kar je vsekakor izjemna lastnost zaščite,
reševanja in pomoči v naši državi, hkrati pa se ne moremo izogniti
vtisu, da to dejstvo pogosto prikrije sistemske, organizacijske in koordinacijske pomanjkljivosti, ki jih razkrije odzivanje na nesrečo. To
pa je lahko ovira za prenovo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj v konkretnih primerih nesreč.
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