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1 Uvod

1.1 Uvod
Državno oceno tveganj za nesreče je na podlagi 3. alineje drugega odstavka 5. člena Uredbe
o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14 in
13/17) v sodelovanju in soglasju z nosilci, pristojnimi in odgovornimi za izdelavo ocen tveganja
za posamezne nesreče, izdelala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: URSZR) kot Državni koordinacijski organ za
ocene tveganj za nesreče in ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (v nadaljnjem
besedilu: DKO). S sklepom jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.
Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je v slovensko
zakonodajo prenesla vsebino točke a 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
(UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 924).
Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, predstavlja vsebinsko nadgradnjo prejšnje
verzije te ocene (1.1) iz leta 2016 in verzije ocene 1.0 iz leta 2015, konceptualno pa je enaka.
Državna ocena tveganj za nesreče je javno objavljena na spletnih straneh URSZR.

1.2 Temelji za ocene tveganj za nesreče in njihov namen
Primarna podlaga za izdelavo ocen tveganj za nesreče je Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite
(UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 924) (v nadaljnjem besedilu: Sklep o mehanizmu
Unije na področju civilne zaščite) skupaj še z nekaterimi pomembnimi dokumenti (Sklepi Sveta
o okviru skupnosti za preprečevanje nesreč v Evropski uniji, št. 15394/09 z dne 12. novembra
2009, Sklepi Sveta o nadaljnjem razvoju ocene tveganja na področju obvladovanja nesreč v
Evropski uniji, št. 8068/11 z dne 25. marca 2011). Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne
zaščite, ki velja od 1. januarja 2014, med drugim v 6. členu določa izdelavo ocen tveganj za
nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: EK).
Pri sami izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče so v pomoč lahko tudi smernice, ki
vsebinsko in konceptualno urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na področju
obvladovanja nesreč »Risk assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management«,
SEC (2010) 1626 final, z dne 21. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: evropske smernice),
ob upoštevanju katerih naj bi države članice zbližale načine izdelave in vsebino ocen tveganj
za nesreče. Z njimi je EK želela spodbuditi države članice, da bi delo na tem področju kljub
različnim izhodiščem posameznih držav teklo bolj intenzivno in usklajeno, z uporabo podobnih
metod in vsebin ocen tveganj za nesreče. Rezultati ocen tveganj za nesreče posameznih držav
bi bili tako bolj primerljivi, kar EK med drugim omogoča izdelati enotne preglede tveganj zaradi
naravnih in drugih nesreč v evropskem prostoru.

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

4/502

Ocene tveganj za nesreče so zaradi narave in širine vsebine, skladno z evropskimi
smernicami, lahko podlaga za številne aktivnosti na več področjih, predvsem pri:












načrtovanju za obvladovanje tveganja za namene preventive in pripravljenosti;
izvajanju ustreznih ukrepov za preventivo pred tveganji in pripravljenost;
izdelavi ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče;
razvoju finančnih strategij pri preventivnih ukrepih za preprečevanje ali zmanjšanje
možnosti za nastanek nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic ob nesrečah
(finančna podlaga za obvladovanje tveganj za nesreče);
določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ali njihovih
posledic;
načrtovanju javnih naložb;
načrtovanju socialne zaščite;
izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ob nesreči;
ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter načrtovanju
popolnitve in dopolnjevanja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
prostorskem načrtovanju.

Enovit in usklajen pristop k ocenjevanju tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: RS) je pomemben temelj za razumevanje nesreč kot pojava, predvsem z vidika
ovrednotenja velikosti njihovih vplivov in verjetnosti. Vse bolj pa so pomembna tudi nova
tveganja in podnebne spremembe, ki vplivajo na pojavnost in intenzivnost nekaterih nesreč,
predvsem naravnih.

1.3 Organizacijski okviri in pregled aktivnosti na področju izdelave ocen tveganj za
nesreče
Vlada RS je za izvajanje nalog, povezanih z ocenami tveganj za nesreče, avgusta leta 2014
sprejela Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list
RS, št. 62/14, v nadaljnjem besedilu: uredba). Z uredbo je določila vrste in vsebine ocen
tveganja za nesreče, proces izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče in Državne ocene
tveganj za nesreče oziroma način dopolnjevanja in spreminjanja ocen tveganj za nesreče z
vsebinami, povezanimi s podnebnimi spremembami in prilagajanjem nanje. V uredbi se določa
oziroma opredeljuje vrste ocen tveganj za nesreče, nosilci in njihova odgovornost, postopke
izdelave, metode, ki so na voljo za izdelavo ocen tveganj za nesreče, vsebine ocen tveganj za
nesreče ter način sprejemanja ter dopolnjevanja in spreminjanja ocen tveganj za nesreče,
vključno z vključevanjem vsebin v zvezi s podnebnimi spremembami. Uredba pri izdelavi ocen
tveganja za posamezne nesreče določa številne novosti kot npr. aktivno medsektorsko
sodelovanje pri izdelavi ocen, vključevanje stroke in znanosti, sodelovanje javnosti pri
nastajanju ocen ter javnost sprejetih ocen tveganja za posamezne nesreče, usklajevanje
določenih vsebin ocen s sosednjimi državami itd.
Uredba je določila 12 nesreč, za katere so bile leta 2015 na ravni države izdelane ocene
tveganja za posamezne nesreče ter določila pristojne oziroma odgovorne nosilce. Z novelo
uredbe v letu 2017 (Uradni list RS, št. 13/17), s katero je bila skladno s Sklepom o mehanizmu
Unije na področju civilne zaščite določena predvsem izdelava ocen zmožnosti obvladovanja
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tveganj za nesreče, je bila določena tudi izdelava treh novih ocen tveganja za posamezne
nesreče in sicer Ocene tveganja za nesreče na morju, Ocene kibernetskih tveganj in Ocene
tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja. Pregled teh nesreč in pristojnih nosilcev je
v preglednici 1.

Preglednica 1: Pristojnost za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče

OCENE TVEGANJA ZA
POSAMEZNE
NESREČE
Potres
Poplave
Nevarnosti biološkega,
kemičnega, okoljskega in
neznanega izvora za
zdravje ljudi (po letu 2017
Epidemije oziroma
pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh)
Posebno nevarne bolezni
živali
Jedrska ali radiološka
nesreča
Železniška nesreča
Letalska nesreča
Veliki požari v naravnem
okolju
Terorizem
Suša
Žled

Nesreče z nevarnimi
snovmi
Nesreče na morju
Kibernetska tveganja
Bolezni in škodljivci
gozdnega drevja

Nosilci

Z uredbo
določen rok
izdaje prve
verzije ocene

ministrstvo, pristojno za
graditev
ministrstvo, pristojno za okolje
ministrstvo, pristojno za
zdravje

1. 6. 2015

ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo
ministrstvo, pristojno za okolje

1. 6. 2015

ministrstvo, pristojno za
promet
ministrstvo, pristojno za
promet
ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo
ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve
ministrstvo, pristojno za okolje

1. 6. 2015

ministrstvo, pristojno za
varstvo
pred naravnimi in drugimi
nesrečami
ministrstvo, pristojno za okolje

1. 6. 2015

ministrstvo, pristojno za
promet
ministrstvo, pristojno za
informacijsko družbo in
elektronske komunikacije
ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo

1. 6. 2018

1. 6. 2015
1. 6. 2015

1. 6. 2015

1. 6. 2015
1. 6. 2015
1. 6. 2015
1. 6. 2015

1. 6. 2015

1. 6. 2018

1. 6. 2018
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Ocene tveganja za posamezne nesreče sestavljajo naslednje vsebine:
1.
2.
3.
4.

uvod;
opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi ocen tveganj za nesreče;
ugotavljanje tveganja za nesrečo (opis značilnosti nesreče, scenariji tveganja);
analize tveganja na podlagi posameznih scenarijev (vplivi na ljudi, gospodarski in okoljski
vplivi in vplivi na kulturno dediščino, politični in družbeni vplivi, ocena stopnje verjetnosti
in zanesljivosti podatkov rezultatov analiz tveganja);
5. ovrednotenje tveganja za nesreče (merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti
za nesreče, primerjava rezultatov analiz tveganja s temi merili, matrike tveganja za
nesrečo, kategorizacija tveganja (geografska porazdelitev tveganja));
6. povzetek ocene tveganja;
7. zaključek;
8. razlago pojmov, kratic in krajšav;
9. vire;
10. priloge;
11. evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.
Prav tako morajo biti v ocene tveganja za posamezne nesreče, na katere posredno ali
neposredno vplivajo podnebne spremembe, zlasti v analizo in ovrednotenje tveganja, glede
na uredbo vključene tudi vsebine, povezane s podnebnimi spremembami, z oceno tveganja
zaradi podnebnih sprememb in akcijskim načrtom prilagajanja na podnebne spremembe. To
vsebino vedno zagotovi in koordinira organ, pristojen za področje podnebnih sprememb.
V ocene tveganja za posamezne nesreče se lahko vključijo tudi predlogi preventivnih in drugih
ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za nastanek nesreče, predlogi za
obvladovanje tveganja za nesreče, ukrepi za omilitev vplivov tveganja ter predlogi ukrepov za
sistemsko ureditev obvladovanja tveganja na podlagi veljavnih politik, aktov in strateških
dokumentov s področja obravnavanega tveganja ter druge vsebine, ki jih določajo posamezni
predpisi, povezani s tveganji.
Z uredbo je predpisana tudi izdelava Državne ocene tveganj za nesreče, ki predstavlja
povzetke in sintezo vsebin ter ugotovitev iz ocen tveganja za posamezne nesreče.
Državna ocena tveganj za nesreče vsebuje:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

uvod;
merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče;
povzetke in zaključke ocen tveganja za posamezne nesreče in primerjavo rezultatov
analiz tveganja za nesrečo iz ocen tveganja za posamezne nesreče z merili tveganja,
vključno z matrikami tveganja za posamezne nesreče;
skupno oceno tveganj za nesreče na podlagi rezultatov prejšnje točke, skupne matrike
tveganj za nesreče, obravnavane v Državni oceni tveganj za nesreče;
pregled izbranih scenarijev posameznih tveganj in scenarijev več mogočih tveganj ter
analiz teh tveganj;
pregled izbranih scenarijev, ki opredeljujejo potek več mogočih medsebojno neodvisnih
nesreč na istem območju ter analiz teh tveganj;
zaključek;
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razlago pojmov, kratic in krajšav;
vire;
priloge;
evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.

V Državno oceno tveganj za nesreče so lahko vključene tudi razpoložljive vsebine iz ocene
tveganja zaradi podnebnih sprememb, ki jih zagotovi in koordinira ministrstvo, pristojno za
področje podnebnih sprememb. Prav tako se vanjo lahko vključijo tudi vsebine iz obstoječih
državnih ocen ogroženosti za posamezno nevarnost naravne ali druge nesreče in druge
vsebine.
Ker ocene tveganja za posamezne nesreče izdelujejo različna ministrstva, je bil skladno z
uredbo ustanovljen tudi Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče, ki se je leta
2017 z novelo uredbe preimenoval v Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče
in ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (DKO). Naloge DKO so, kar se tiče ocen
tveganj za nesreče, predvsem usmerjene v usklajevanje, pomoč in podporo ministrstvom pri
izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče, seznanjanje Vlade RS in leta 2014
ustanovljene Medresorske delovne skupine za ocene tveganj za nesreče, (ki je bila leta 2017
nadomeščena z Medresorsko delovno skupino za spremljanje izdelave ocen tveganj za
nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, z aktivnostmi in
napredkom na področju izdelave ocen tveganj za nesreče (MDS), njeni člani pa so ostali
večinoma isti), poročanje EK skladno z obveznostmi iz Sklepa o mehanizmu Unije na področju
civilne zaščite in izdelava Državne ocene tveganj za nesreče. Te naloge v RS izvaja URSZR.
DKO s tematiko in tekočo problematiko v zvezi z ocenami tveganj za nesreče obdobno
seznanja Vlado RS. Vlada RS v zvezi s tem sprejema tudi določene sklepe in dokumente. Med
drugim Vlada RS sprejema tudi Državno oceno tveganj za nesreče in poročilo o izdelavi ocen
tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji za Evropsko komisijo.
Prva verzija ocene je bila izdelana decembra 2015, poročilo o aktivnostih na področju
ocenjevanja tveganj za nesreče pa je bilo posredovano na prstojni organ EK skladno z
določbami Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Med dodatne in pomembne
izzive so v obdobju 2015–2016 spadale še predhodne pogojenosti v okviru Partnerskega
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in
investicijskih skladov za obdobje 2014–2020. Med predhodne pogojenosti za pridobitev
sredstev EU v okviru tematskega področja 5 Partnerskega sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko komisijo (Prilagajanje na podnebne spremembe in obvladovanje tveganj
za nesreče) je med drugim spadala tudi ustrezno izdelana državna ocena tveganj za nesreče
do konca leta 2016, skladno z evropskimi smernicami in ob upoštevanju procesov izdelave
ocen tveganj za nesreče iz mednarodnega standarda ISO 31010 (predvsem medsektorski
pristop, sodelovanje stroke, znanosti in zainteresirane javnosti, javnost ocen tveganj za
nesreče, upoštevanje podnebnih sprememb). Ker verzija ocene 1.0 še ni vsebovala vseh
potrebnih vsebin, s katerimi bi RS lahko izpolnila predmetne pogojenosti, zlasti je to veljalo za
takrat še neobstoječe ali preskromne vsebine, povezane s podnebnimi spremembami in
njihovimi vplivi (zagotavlja jih ministrstvo, pristojno za področje podnebnih sprememb), je bila
jeseni leta 2016 izdelana verzija ocene 1.1. Verzija ocene 1.1 je v primerjavi z verzijo 1.0
vsebovala nove vsebine, predvsem povezane s podnebnimi spremembami in vplivi bodočih
podnebnih sprememb, ki bodo lahko vplivale na spremembe v pojavljanju, posledicah in
verjetnosti nekaterih naravnih in drugih nesreč. Še pred tem so nosilci leta 2016 s tozadevno
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vsebino dopolnili predvsem tiste ocene tveganja za posamezne nesreče, na katere podnebne
spremembe lahko najbolj vplivajo (suša, poplava, velik požar v naravnem okolju, posebno
nevarne bolezni živali, nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora na
zdravje ljudi) ter Oceno tveganja za žled. Vse bistvene spremembe in dopolnitve navedenih
ocen tveganja za posamezne nesreče so bile upoštevane tudi v Državni oceni tveganj za
nesreče, verzija 1.1. RS je izpolnjevanje vseh predhodnih pogojenosti uspešno in celoti, z
izdelavo verzije ocene 1.1, izpolnila v določenem roku, to je do konca 2016. Iz Evropskih
strukturnih in investicijskih skladov za investicije na predmetnem tematskem področju v
obdobju 2014–2020 RS predvidoma lahko počrpa več kot 83 milijonov evrov, v glavnem
načrtovanih za protipoplavne gradbene ukrepe v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.
Verzija ocene 1.1 v bistvu predstavlja izredno izdajo te ocene, ki jo je bilo potrebno izdelati
predvsem zaradi ustreznega izpolnjevanja predmetnih predhodnih pogojenosti in jo v celoti
posredovati EK.
Aktualna verzija ocene 2.0 predstavlja nadgradnjo verzije ocene 1.1. Vanjo so vključene
vsebine treh novih ocen tveganja za posamezne nesreče, dopolnitve nekaterih že obstoječih
ocen tveganja za posamezne nesreče, prek celotne ocene pa so bile izvedene manjše
spremembe, popravki in dopolnitve. V prilogi je dodan scenarij tveganja, povezan s
problematiko kibernetskih tveganj oziroma groženj. Državna ocena tveganj za nesreče, verzija
2.0 torej predstavlja glede na določila iz evropskih dokumentov in uredbe redno verzijo ocene.
Če primerjamo vsebino verzije ocene 1.0 in 2.0, je vsebina v aktualni verziji precej
spremenjena. V verziji ocene1.0 je bilo obravnavanih 12 nesreč, v verziji 2.0 jih je 15. Glede
na ocenjevanje tveganja zanje velja, da je prvotnih, še nespremenjenih ocen iz verzije ocene
1.0 le pet, šest jih je bilo dopolnjenih leta 2016, ena leta 2018, tri pa so nove. Nekatere vsebine
Državne ocene tveganj za nesreče so bistveno dopolnjene (npr. poglavje o ocenah tveganj za
nesreče in o podnebnih spremembah, poglavje Priloge (več je podrobneje opisanih scenarijev
tveganja in pripadajočih analiz tveganja)) ali pa nove (vsebina v povezavi s kritično
infrastrukturo).
Državna ocena tveganj za nesreče naj bi se dopolnjevala na vsaka tri leta, torej naslednjič,
glede na verzijo ocene 2.0, predvidoma v letu 2021. Dopolnitve bodo vključevale predvsem
izsledke ocen tveganja za posamezne nesreče, ki bodo izdelane po letu 2018 ter tudi
dopolnitve že obstoječih ocen tveganja za posamezne nesreče. Glede na to, da v času
nastajanja te verzije Državne ocene tveganj za nesreče na ravni EK potekajo tudi zakonodajni
postopki v zvezi s spremembami mehanizma Unije na področju civilne zaščite, je mogoče, da
bo v prihodnje, zlasti, kar se tiče rokov, prišlo do določenih sprememb.
Ocene tveganja za posamezne nesreče, razen Ocene tveganja za terorizem, so javno
dostopne na spletnih straneh ministrstev (nosilcev), ki so te ocene pripravila.
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2 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče in matrike
tveganja za nesreče
2.1 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče
Da bi lahko ugotovili resnost oziroma težo posameznih tveganj, je bilo treba pred izdelavo ocen
tveganja za posamezne nesreče določiti tudi merila za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo, s katerimi je mogoče primerjati posledice oziroma vplive različnih
nesreč in njihovo verjetnost oziroma pogostost. Vplivi tveganja so skladno z evropsko
smernico in uredbo razdeljeni na vplive na ljudi, gospodarske in okoljske vplive in vplive na
kulturno dediščino ter politične in družbene vplive. Merila za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo so bila spomladi leta 2015 usklajena in sprejeta znotraj delovanja
URSZR kot DKO, na delovnih sestankih z ministrstvi, ki so izdelovali ocene tveganja za
posamezne nesreče oziroma pri izdelavi sodelovala. Leta 2017 je DKO malenkostno spremenil
merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino.
Ker so merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo enotna za vsa
tveganja, tako ni omogočena le primerjava rezultatov analiz večih scenarijev tveganja v okviru
enega tveganja, temveč tudi primerjava vplivov oziroma posledic in verjetnosti za nesrečo
posameznega tveganja z drugimi tveganji. Merila za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo so oblikovana v pet stopenj, pri čemer je po stopnjah vpliv oziroma
verjetnost:
1 – zelo majhna,
2 – majhna,
3 – srednja,
4 – velika,
5 – zelo velika.
V nadaljevanju sledi opis posameznih meril za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za
nesrečo.

2.1.1 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Vplivi tveganja na ljudi so v odvisnosti od vrste tveganja lahko predvsem število smrtnih žrtev,
število ranjenih ali bolnih, število trajno preseljenih, število ljudi, ki živijo in delajo na območjih,
ki jih je prizadela nesreča in drugo (npr. vplivi na ranljive skupine prebivalstva, kot so otroci,
starejši, socialno ogroženi). Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi vplivi (kot so npr. nesreče
z nevarnimi snovmi, jedrske ali radiološke nesreče), se ti vplivi uporabijo oziroma določijo z
oceno smrtnih žrtev in ranjenih ali bolnih ljudi v obdobju 10 let po nesreči. Merila za
ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi pa so izražena v številu mrtvih, ranjenih ali bolnih in
trajno preseljenih ljudi, kar je razvidno tudi iz preglednice 2.
Pri številu mrtvih in ranjenih se upoštevajo tudi morebitni mrtvi in poškodovani pripadniki sil za
zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči ter število policistov,
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vojakov Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: SV) in intervencijskih ekip različnih služb
(službe nujne medicinske pomoči, ekipe elektropodjetij, komunalnih podjetij ipd.), ki so umrli
ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih ukrepov iz svojih pristojnosti ter pri začetnih sanacijskih
aktivnostih, vendar najdlje eno leto po nesreči. Za uvrstitev v matrike tveganja se upošteva
vrednost, ki doseže najvišjo stopnjo vpliva glede na merila za ovrednotenje vplivov tveganja
na ljudi.

Preglednica 2: Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi
število mrtvih
število mrtvih (10 let)*

1

2

3

4

5

do 5
do 5

5–10
5–10

10–50
10–50

50–200
50–100

nad 200
nad 100

število ranjenih ali bolnih**
število ranjenih ali bolnih (10 let)*

do 10
do 10

10–50
10–50

50–200
50–200

200–1000
200–500

nad 1000
nad 500

število trajno preseljenih

do 20

20–50

50–200

200–500

nad 500

1–5: Stopnje vpliva.
*Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene ali bolne (10 let), če je treba,
določijo posebej oziroma upoštevajo, kot je navedeno zgoraj.
** Med ranjene ali bolne spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni, ki se v analizah tveganj
lahko ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej.

2.1.2 Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino
Med gospodarske in okoljske vplive tveganja in vplive tveganja na kulturno dediščino v
odvisnosti od tveganja lahko spadajo vplivi, kot so število, posledice in višina škode na objektih
in v njih, stroški delovanja ministrstev ter organov, ki dejavnosti iz svojih pristojnosti izvajajo v
zaostrenih razmerah, obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih površinah, na objektih ali
območjih kulturne dediščine, stroški omejitve uporabe hrane ter dolgoročni stroški v verigi
preskrbe s hrano, obseg in višina škode na vodnih telesih, število poškodovanih ali uničenih
prometnih sredstev in škoda, ki pri tem nastane, število, škoda in stroški zaradi mrtvih ali
poškodovanih oziroma obolelih domačih ali prostoživečih živali ter živali, ki jih je treba usmrtiti
ali zdraviti, stroški za zdravljenje oziroma zdravstveno oskrbo ljudi, škoda zaradi prekinitve
gospodarske dejavnosti, socialni in drugi podobni stroški, stroški intervencij ter morebitne
mednarodne pomoči, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) objektov in opreme, stroški
celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in gozdnih površin ter objektov ali območij
kulturne dediščine, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih teles, okoljske obnove
in druge okoljske škode ter dodatno (kar se ne upošteva pri izračunu škode in stroškov) še
obseg prizadetega območja (v kvadratnih kilometrih in odstotkih površine države), višina
zavarovalniških izplačil zaradi nesreče, zmanjšanje BDP, zmanjšanje tujega turističnega
obiska ter povečanje brezposelnosti zaradi nesreče.
Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino se izražajo z višino stroškov in škode, ki jo povzroči neko tveganje. Meja
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vpliva tveganja med drugim in tretjim razredom od petih je postavljena na 0,6 odstotka bruto
družbenega proizvoda (BDP). Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za preostale razrede. Ta
izhodiščna vrednost se v precejšnji meri navezuje na vrednost 0,6 odstotka bruto nacionalnega
dohodka (BND). Če škoda zaradi neke nesreče namreč preseže vrednost 0,6 odstotka BND,
lahko država EU zaprosi za nepovratna finančna sredstva iz Solidarnostnega sklada EU. V RS
sta vrednosti BND in BDP zelo podobni (BND je le malenkostno nižji), zato pri merilih za
ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo uporabljamo kar BDP. Pri ocenah tveganja za
posamezne nesreče, izdelanih in dopolnjenih v letih 2015 in 2016, in pri vseh pregledih,
povezanih s škodo in stroški, nastalimi ocenjeni ali ugotovljeni v analizah tveganja, je bila
upoštevana višina BDP iz leta 2014, ki je znašala približno 36,2 milijarde evrov, vrednost 0,6
odstotka BDP pa zaokroženo 220 milijonov evrov.
Leta 2017 je DKO ta merila malenkostno spremenil. Bistvena sprememba je, da je večji pomen
namenjen BDP, in manjši absolutnim vrednostim škode in stroškov, nastalih zaradi nesreč. S
tem je omogočena večja primerljivost posledic posledic nesreč prek scenarijev tveganja in
pripadajočih analiz tveganja, ne glede na to, kdaj so bile izdelane oziroma ne glede na to,
katero obdobje je upoštevano pri posameznih scenarijih tveganja in analizah tveganja. Ločnica
med 1. in 2. stopnjo obravnavanih vplivov tveganja pa ne glede na vsakokratno vrednost BDP
ostaja pri 100 milijonih evrov; to je vrednost, ki jo predlagajo predmetne evropske smernice kot
mejnik za uvrščanje obravnavanih scenarijev tveganja oziroma obravnavanih tveganj za
nesreče v ustrezne državne matrike tveganja za nesreče in druge nacionalne prikaze. Ne glede
na to v RS v matrike tveganj za nesreče uvrščamo vse nesreče, za katere so bile izdelani
scenariji tveganja oziroma ocene tveganja za posamezne nesreče, tudi takšne, pri katerih
ocenjeni gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino ne presežejo 100 milijonov
evrov (te se uvrstijo v prvo stopnjo predmetnega vpliva).

Preglednica 3: Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov
tveganja na kulturno dediščino
1

2

3

do 100
milijonov evrov

od 100 milijonov
evrov do 0,6 %
BDP

0,6 % do 1,2 %
BDP

100–260
milijonov evrov

260–520
milijonov evrov

4
1,2 % do 2,4 %
BDP

520–1040
milijonov evrov

5
nad 2,4 %
BDP
več kot 1040
milijonov evrov

1–5: Stopnje vpliva.
V preglednici so zaokrožene vrednosti v evrih glede na BDP iz leta 2017 (43,3 milijarde evrov).

Še primerjava, kako se mejne vrednosti odstotkov BDP odražajo med letoma 2014 in 2017.
Leta 2014 je BDP zaokroženo znašal 36,2 miljarde evrov, leta 2016 40,4 milijarde evrov, leta
2017 pa 43,3 milijarde evrov, kar je skoraj 20 odstokov več glede na leto 2014. Leta 2015 je
meja med prvo in drugo stopnjo teh vplivov znašala 0,3 % BDP ali zaokroženo 100 milijonov
evrov. Vrednost 100 milijonov evrov kot ločnica med prvo in drugo stropnjo vplivov, kot je bilo
že omenjeno, ostaja še naprej v veljavi, saj se ta vrednost izhaja iz evropskih smernic. Leta
2015 je ločnica med drugo in tretjo stopnjo vplivov znašala 220 milijonov evrov, leta 2017 že
260 milijonov evrov. Naprej se razlike le še večajo. Leta 2014 je ločnica med tretjo in četrto
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stopnjo vplivov znašala 440 milijonov evrov, leta 2018 že 520 milijonov evrov. Med četrto in
peto stopnjo vplivov pa je ta razlika med letoma 2015 in 2018 še večja in sicer je leta 2015
ločnica znašala 880 milijonov evrov, leta 2018 pa že 1040 milijonov evrov.
Navedene spremembe v prikazih višine gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov
tveganja na kulturno dediščino zaradi nesreč so bile v tej verziji Državne ocene tveganj za
nesreče upoštevane v povzetkih vseh doslej izdelanih ocen tveganja za posamezne nesreče,
ne glede na to, ali so jih nosilci v letošnjem letu spreminjali oziroma dopolnjevali ali ne. Ne
glede na navedeno pa se položaj posameznih scenarijev tveganja oziroma samih tveganj v
ustreznih matrikah tveganj za nesreče, izdelanih oziroma obravnavanih pred letom 2018, ni
spremenil.

2.1.3 Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja
Politični in družbeni vplivi tveganja lahko v odvisnosti od tveganja vsebujejo kategorije, kot so
vpliv tveganja na delovanje državnih organov, vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih
sistemov na vsakodnevno življenje, psihosocialni vplivi, notranjepolitična stabilnost ter vpliv na
javni red in mir, finančna stabilnost in zunanjepolitična oziroma mednarodna stabilnost
(položaj) države. Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja so
polkvalitativna. V primerjavi s prejšnjima skupinama vplivov, za kateri so bili na voljo pretežno
konkretni podatki oziroma številke, gre pri tej skupini vplivov bolj za ocenjevanje velikostnega
reda obravnavanih vplivov.
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
seštejejo končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se delijo s številom skupin vplivov, torej praviloma s 6. Vplivi tveganja, ki niso bili ocenjeni,
se pri tem ne upoštevajo.
2.1.3.1 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov so v preglednicah 4 in
5.
Preglednica 4: Možnost opravljanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva,
organi v sestavi, upravne enote) na prizadetem območju
Trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Omejena
1
1
2
2
3

Zelo okrnjena
1
1
2
3
4

Onemogočena
2
2
3
4
5

1–5: Stopnje vpliva.
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če vplivi nesreče ne posegajo v
ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi
vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Preglednica 5: Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno
ovirano ali moteno izvajanje storitev
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Več kot
50.000
2
3
4
5
5

1–5: Stopnje vpliva.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja ali vrednost vplivov tveganja na delovanje državnih organov se določi tako, da
se vsota posameznih vrednosti iz preglednic 4 in 5 deli s številom upoštevanih vplivov.
Vrednost je lahko bodisi celo bodisi decimalno število.
2.1.3.2 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov so
v preglednicah 6 in 7.
Preglednica 6: Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika,
ogrevanje, gorivo)
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

1–5: Stopnje vpliva.
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva vpliv, zaradi katerega je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto
enako število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Preglednica 7: Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih
sistemov, prihod na delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih
storitev (dostop do medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itn.), uporaba javnega
prometa, oskrba oziroma nakup življenjskih potrebščin
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

1–5: Stopnje vpliva.
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisti, zaradi katerega je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto
enako število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče nanjo ne ocenjuje (NO).
Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov se določi tako, da se vsota vrednosti iz prejšnjih dveh preglednic deli s številom
upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število.
2.1.3.3 Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja
Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja so v preglednicah 8, 9 in 10.
Preglednica 8: Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno ali neželeno obnašanje
(behavioural reactions), kot je izogibanje obiskovanju šol, vrtcev, zavestno odsotnost z dela,
zavestno izogibanje javnemu prevozu, težnje po preselitvi, neracionalne finančne operacije
(množični dvigi gotovine itn.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin ipd.
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Nad 50.000
2
3
4
5
5

1–5: Stopnje vpliva.
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tista, pri kateri je prizadetih največ ljudi in nato tista, ki traja najdlje. Če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav
tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).
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Preglednica 9: Socialni vplivi
Vrste socialnih vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poveča
se število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se kaže v
povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v velikem
povečanju števila vlog za socialno pomoč.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev
pomoči.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Preglednica 10: Psihološki vplivi
Vrste psiholoških vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi
nepoznavanja vzrokov in značilnosti nesreče ter njenih posledic.
Povečan je pojav strahu med prebivalci, predvsem pred novo nesrečo
in njenimi posledicami.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče, upade,
povečuje se želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov ali posledic nesreče je večina ljudi izgubila
zaupanje v to, da bi se življenje na prizadetem območju lahko vrnilo v
normalne okvire, pojavlja se množično preseljevanje.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje
(NO)
1
2
3
4

5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost psihosocialnih vplivov tveganja se določi tako, da se vsota
vrednosti v preglednicah 8, 9 in 10 deli številom upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine
vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število.
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2.1.3.4 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost

Preglednica 11: Vpliv tveganja na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir
Vrste vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij ali posamezne motnje delovanja
političnih institucij (vlada, parlament itn.) ter posamezni pojavi
sovražnih kampanj.
Znani so posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) ter
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče in izražanje občutka strahu za
svojo varnost in premoženje; posamezniki ali skupine skušajo omajati
notranjepolitične razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v
delovanje političnih inštitucij.
Povečano je število kršitev javnega reda in miru ter organiziranih
kaznivih dejanj, povečan je tudi strah med prebivalstvom; politične
stranke in druge interesne skupine skušajo spodkopati
notranjepolitično stabilnost ter pridobiti politične koristi z »vsiljevanjem«
svojih programov za izboljšanje razmer, zmanjšano je zaupanje v
delovanje državnih inštitucij.
Kršitve javnega reda in miru, vključno z nasilnimi demonstracijami, so
množične, veliko več je kaznivih dejanj, notranja varnost države je
ogrožena. Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana, temeljne
ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

2.1.3.5 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost so prikazana v preglednicah
12, 13 in 14.
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Preglednica 12: Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja
plačilnega prometa
Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot
10 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
med 10 % in
20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti med
20 % in 50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti med
50 % in 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
večji kot 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

Motnje v plačilnem
prometu, ki trajajo
do 2 uri.

1

1

2

3

3

Motnje v plačilnem
prometu, ki trajajo
do 4 ure.

1

2

2

3

4

Motnje v plačilnem
prometu, ki trajajo
do 8 ur.

2

3

3

4

4

Motnje v plačilnem
prometu, ki trajajo
ves poslovni dan,
ali motnje, ki do
konca poslovnega
dne niso
odpravljene.*

3

4

4

5

5

Motnje v plačilnem
prometu, ki trajajo
več kot en poslovni
dan.

4

5

5

5

5

Vrednost
izpada

Trajanje
izpada
Ni vpliva, ker vplivi
nesreče ne morejo
posegati v
ocenjevano
vsebino.

1–5: Stopnje vpliva.
* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni zamik
poravnave plačil.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Preglednica 13: Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja
gotovine
Število prizadetih
oseb/trajanje
do 2 dni
od 2 do 7 dni
več kot 7 dni

Do 5000

Do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma je majhen.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Preglednica 14: Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem
letu
Sprememba rasti BDP
ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez posledic
od 0 do –0,5 odstotne točke
do –1 odstotne točke
do –1,5 odstotne točke
do –2 odstotni točki
več kot –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se vplivi, ki
so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na finančno stabilnost se določi tako, da se
vsota posameznih vrednosti v preglednicah 12, 13 in 14 deli s številom upoštevanih vplivov.
Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število.
2.1.3.6 Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno
stabilnost
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
prikazuje preglednica 15.
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Preglednica 15: Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv tveganja
Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)

Majhen/nepomemben vpliv.
Ni nobenega večjega neposrednega vpliva na mednarodni položaj
države, ki bi bil zaznan. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države in nekatere regionalne ter
mednarodne organizacije se po diplomatski poti odzivajo na
dogodek z izražanjem podpore ali zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva na dogodek z izražanjem močne podpore ali zaskrbljenosti
zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči, predvsem v opremi in
človeških virih. Kljub mednarodni pomoči je še vedno stabilna
država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.

1
2

3

4

Večji del mednarodne skupnosti se intenzivno odziva na dogodke
v državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim državljanom
odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer zmanjšujejo ali
povečujejo število osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov
niso bili ocenjeni (Np).
Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

2.1.3.7 Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
seštejejo končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se delijo s številom skupin vplivov, torej s 6. Če neka skupina političnih in družbenih vplivov
tveganja ni bila ocenjena, ker vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevalno vsebino (NO), se ta
skupina pri končnem izračunu ne upošteva. Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani
z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Končna izračunana
vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno število v razponu med
1 in 5. V tem primeru se izračuna končna stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja, ki
mora biti celo število in za katero se uporabi preglednica 16.
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Preglednica 16: Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov tveganja
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja političnega in družbenega
vpliva tveganja
1
2
3
4
5

2.1.4 Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesreče
Verjetnost tveganja za nesrečo je lahko opredeljena bodisi numerično oziroma odstotkovno
bodisi opisno, kar je razvidno iz preglednice 17.
Preglednica 17: Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesreče
1

2

3

enkrat na več kot enkrat na 100 enkrat na 25 do 100
250 let
do 250 let
let
(letna
(letna
(letna
verjetnost
verjetnost
verjetnost
do 0,4 %)
od 0,4 do 1 %)
od 1 do 4 %)

ni skoraj nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča,
vendar malo
verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

4

5

enkrat na 5 do
25 let
(letna
verjetnost
od 4 do 20 %)

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna
verjetnost
nad 20 %)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

Opisna razlaga se uporablja predvsem za nesreče, ki nimajo nekega naravnega cikla pojavljanja
oziroma za namerna dejanja, ki jih je glede na posebnosti pojavljanja nemogoče napovedati (npr.
terorizem). Za druge nesreče se upoštevajo v zgornjem delu preglednice navedena časovna obdobja.

2.2 Matrike tveganja za nesreče
Z matrikami tveganja za nesreče se lahko grafično prikaže velikost vplivov, ugotovljenih v
analizah ocen tveganja za posamezne nesreče in verjetnosti tveganja za nesreče oziroma
posameznih scenarijev tveganja, če se obravnava le eno tveganje. Matrike tveganja za
nesrečo so bile eden glavnih ciljev pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče, podobno
velja tudi za Državno oceno tveganj za nesreče.
Matrike tveganja za nesreče imajo pet polj na ordinatni osi za prikaz velikosti vplivov tveganja
in pet polj na abscisni osi za prikaz stopnje verjetnosti tveganja. Polja so obarvana od zelene
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do rdeče, pri čemer se stopnje vplivov in verjetnosti stopnjujejo od zelene prek rumene in
oranžne do rdeče barve. Obarvanost polj od zelene do rdeče se hitreje spreminja na ordinatni
osi kot na abscisni, kar pomeni, da je v matrikah tveganja za nesreče večji poudarek na vplivih
tveganja kot na verjetnosti tveganja za nesrečo. Matrika ima skupaj 25 polj, v katera odvisno
od vsebine matrike lahko uvrstimo posamezna tveganja (ali posamezne vplive tveganja) glede
na odnos med velikostjo v analizah tveganja ugotovljenih vplivov in merili za ovrednotenje
tveganja za nesrečo. Enako velja tudi za verjetnost tveganja. Kombinacija verjetnosti in vplivov
je v matrikah tveganja za nesreče predstavljena v štirih stopnjah, in sicer:





majhno tveganje z zeleno obarvanimi polji,
srednje tveganje z rumeno obarvanimi polji,
veliko tveganje z oranžno obarvanimi polji,
zelo veliko tveganje z rdeče obarvanimi polji.

Imamo dve vrsti matrik tveganja za nesreče:




matrike tveganja za nesreče z razdruženim vplivom tveganja (matrika vplivov tveganja na
ljudi, matrika gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno
dediščino, matrika političnih in družbenih vplivov tveganja), vsaka za svojo vrsto vplivov in
z enovito verjetnostjo;
matrike tveganja za nesreče z združenim prikazom vplivov tveganja (matrika tveganja s
povprečji vseh treh vplivov tveganja in enovito verjetnostjo).

V obe vrsti matrik tveganja za nesreče so uvrščene vse analize tveganja na podlagi vseh
scenarijev tveganja, posebej pa je v njih označena reprezentativna analiza tveganja (na
podlagi reprezentativnega scenarija tveganja), ki tveganje predstavlja v primerjavah z drugimi
tveganji oziroma v nacionalnih matrikah tveganja za nesreče. V oceni tveganja za posamezne
nesreče so torej praviloma narejene štiri matrike tveganja. Reprezentativni scenarij in analiza
tveganja, sta v matrikah tveganja za nesreče vpisana s poševno pisavo. V t. i. državnih
matrikah tveganj za nesreče so vsa tveganja, ki jih obsega Državna ocena tveganj za nesreče,
predstavljena preko reprezentativnih scenarijev in analiz tveganja. Reprezentativni scenariji
tveganja so praviloma opredeljeni kot najslabši še sprejemljivi scenariji tveganja in obenem
praviloma niso enaki najhujšim mogočim scenarijem tveganja. Velikost vplivov tveganja ob
najhujših mogočih scenarijih tveganja je navadno večja kot to velja za vplive reprezentativnih
scenarijev tveganja, verjetnost pa je manjša. Glede na praviloma razmeroma majhno
verjetnost uresničitve najhujših mogočih scenarijev tveganja večina evropskih držav usmerja
prizadevanja v obvladovanje nesreč ob uresničitvi najslabših še sprejemljivih scenarijev
tveganja.
Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva se izračuna tako, da se seštevek stopnje
vplivov tveganja na ljudi, gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja deli s tri ali manj, če nek vpliv ni bil
ocenjen. Končna izračunana vrednost vplivov je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je
treba ugotoviti končno stopnjo skupnih (povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število.
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Preglednica 18: Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja
matrik tveganja za nesreče z združenim prikazom vplivov tveganja
Izračunana vrednost vseh
treh vrst vplivov
1,00– 1,49

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja za
nesreče z združenim prikazom vplivov tveganja
1

1,50–2,49

2

2,50–3,49

3

3,50–4,49

4

4,50–5,00

5

Ob upoštevanju te preglednice se lahko izpolni končna preglednica z vsemi podatki, porebnimi
za izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom vplivov tveganja. V
preglednici sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko tveganja za nesreče z
združenim prikazom vplivov posameznega tveganja.
V matrikah tveganja za nesreče je zapis scenarija oziroma analize posameznega tveganja
glede na zanesljivosti analize vplivov tveganja označen s tremi različnimi barvami, kot sledi iz
preglednice. V ta namen niso bila določena kvantitativna merila, ampak je vsak nosilec
zanesljivost scenarijev tveganja oziroma analiz tveganja ocenil na podlagi poznavanja pojava.
Zanesljivost analiz tveganja je odvisna predvsem od pogostosti pojavljanja obravnavanih
nesreč, realnosti oziroma resničnosti scenarijev, pa tudi od obsega, primernosti in kakovosti
podatkov, ki so bili uporabljeni v analizah tveganja.

Preglednica 19: Zanesljivost analiz tveganja
Zanesljivosti analize tveganja
razmeroma zanesljiva

Barva zapisa ali znaka v matriki tveganja
črna

srednje zanesljiva

temno siva

manj zanesljiva

svetlo siva
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Preglednica 20: Primer izračuna povprečnih vplivov tveganja za matrike tveganja z
razdruženim in združenim prikazom vplivov tveganja
Scenariji
tveganja

Scenarij
tveganja 1
(S1)
Scenarij
tveganja 2
(S2)
Scenarij
tveganja 3
(S3)
reprezentativni scenarij
in analiza
tveganja (S3)

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

2

2

1

1,67

2

3

razmeroma
nezanesljiva

2

1

1

1,33

1

4

srednje
zanesljiva

3

4

3

3,33

3

2

razmeroma
zanesljiva

3

4

3

3,33

3

2

razmeroma
zanesljiva

Če je stopnja povprečnih vplivov posameznih tveganj oziroma analiz tveganj več kot dve
stopnji nižja kot ugotovljena stopnja vplivov na ljudi, se povprečna stopnja poveča za toliko, da
je razlika med povprečno stopnjo in stopnjo vplivov dve stopnji. Tako se izjemoma zagotovi,
da ima največjo težo med ugotovljenimi vplivi prav stopnja vplivov tveganja na ljudi.
V Državni oceni tveganj za nesreče se v šestem poglavju pojavljajo tudi tudi t. i. državne
matrike tveganj za nesreče z razdruženim in združenim prikazom vplivov. Značilnosti in
lastnosti teh matrik so enake kot to velja za matrike tveganja za posamezne nesreče. Razlika
je le v tem, da so v njih namesto različnih scenarijev oziroma analiz posameznega tveganja,
kot to velja v matrikah tveganja v ocenah tveganja za posamezne nesreče, scenariji tveganja
oziroma analize tveganja vseh tveganj, ki jih obravnava Državna ocena tveganj za nesreče. V
matrikah, v katerih so zajeta vsa tveganja, ki jih obsega Državna ocena tveganj za nesreče,
so vedno le reprezentativni scenariji in analize tveganja za posamezne nesreče.
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Slika 1: Matrika tveganja za nesrečo
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3 Tveganja za nesreče in podnebne spremembe
Podnebne spremembe so eden največjih izzivov človeštva v 21. stoletju. Kljub izjemnemu
tehnološkemu napredku ali pa prav zaradi njega predstavljajo resno grožnjo, s katero se bo
človeštvo soočalo prihodnja desetletja ali celo stoletja. Ob dejstvu, da so podnebne
spremembe realnost ter da so predvsem posledica antropogenih dejavnikov, je edini način
reševanja obravnavane problematike sistematičen pristop z nizom treh skupin aktivnosti:
-

spremljanje in proučevanje vseh vidikov vzrokov in posledic podnebnih sprememb,
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (t. i. blaženje podnebnih sprememb),
prilagajanje na podnebne spremembe.

Kljub nekaterim uspehom pri omejevanju rasti se emisije toplogrednih plinov globalno še niso
pričele zniževati. Koncentracija toplogrednih plinov v ozračju bo tudi zaradi njihove dolge
življenjske dobe verjetno še naprej naraščala, podnebne spremembe se bodo v prihodnjih
desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Odločilen odgovor na vprašanje, za koliko se bo v
prihodnje ozračje segrevalo, je, kolikšne bodo v prihodnosti emisije toplogrednih plinov
oziroma za koliko jih bo človeštvo na globalni ravni in na nižjih ravneh uspelo znižati. Počasi
se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na posledice podnebnih sprememb treba prilagajati,
saj jih ne moremo več preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo
njihove neželene učinke. Res pa je tudi, da bodo nekateri vplivi bodočih podnebnih sprememb
in njihove posledice na človeštvo vplivali tudi pozitivno (pri nas npr. manjša poraba energentov
za ogrevanje, večja uporaba sončne energije, večji hidrološki potencial vodnih teles v hladni
polovici leta za proizvodnjo električne energije, daljša poletna turistična sezona itn.) in
določene spremembe in vplive je treba sprejeti tudi kot izziv oziroma priložnost.
Z izrazom prilagajanje na podnebne spremembe razumemo načrtno prilagoditev na zaznane
in pričakovane vplive podnebnih sprememb z namenom zmanjševanja tveganj in škode zaradi
sedanjih in prihodnjih učinkov podnebnih sprememb na stroškovno učinkovit način, ki tudi
izkorišča potencialne priložnosti. Cilj prilagajanja podnebnim spremembam je tako zmanjšati
izpostavljenost in ranljivost na vplive podnebnih sprememb ter izkoristiti morebitne priložnosti
oziroma povečevati odpornost in prilagoditveno sposobnost družbe. Avtonomno ali nenačrtno
prilagajanje vplivom poteka samodejno, a pogosto predstavlja najdražjo in neoptimalno
možnost. Z načrtnim in usklajenim prilagajanjem pa je treba obravnavati največja ugotovljena
tveganja, izkoristiti sinergije in preprečiti nasprotujoče si napore ter pristopiti k celoviti pripravi
ocene tveganj za nove, tudi globalne grožnje. Pristopi k takemu prilagajanju in načrtni pripravi
politik in ukrepov prilagajanja pa so zelo različni in se pomembno razlikujejo že med
evropskimi državami.
Načrtno prilagajanje na podnebne spremembe zajema vrsto aktivnosti, ki jih v Sloveniji že
razvijamo. Ker podnebne spremembe zadevajo skorajda vsa področja življenja oziroma
družbenih aktivnosti, se je nanje treba prilagajati na vseh področjih. Posamezni sektorji so s
posameznimi aktivnostmi že pristopili k odzivu na že zaznane posamezne vplive podnebnih
sprememb, za celovito obravnavanje tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe
prinašajo, pa je potrebno te aktivnosti povezovati, usklajevati in pospešiti. Zato so pod
koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor začele aktivno potekati tudi dejavnosti v zvezi z
oblikovanjem in pripravo nacionalne strategije prilagajanja na podnebne spremembe.
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Najnovejša dognanja o pričakovanih globalnih spremembah podnebja (s poudarkom na 21.
stoletju) so zbrana v petem poročilu Medvladnega odbora za podnebne spremembe
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)). Novost v tem poročilu so novi scenariji
časovnih potekov emisij toplogrednih plinov, spremljajočih sprememb pokrovnosti tal ter
koncentracij različnih primesi v zraku (tako toplogrednih plinov kot različnih polutantov in drugih
primesi). Ker ne gre samo za sklepanje na končno koncentracijo toplogrednih plinov ob koncu
21. stoletja, se ti scenariji imenujejo »značilni poteki vsebnosti« (Representative Concentration
Pathways – RCP). Poročilo obravnava štiri različne scenarije značilnih potekov vsebnosti
toplogrednih plinov z oznakami RCP8.5, RCP6, RCP4.5 in RCP2.6. Imena so določena po
pribitku neto dolgovalovnega sevanja na površini Zemlje, ki je posledica povečane
koncentracije toplogrednih plinov v ozračju.
Za najbolj črnogledega (pesimističnega) velja značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov
RCP8.5, ki predvideva stalno vztrajno rast koncentracije toplogrednih plinov celotno 21.
stoletje in nadaljevanje rasti tudi v naslednjem stoletju. Ob koncu 21. stoletja naj bi bil pribitek
neto dolgovalovnega sevanja 8,5 W/m2, kar po izračunih, narejenih s pomočjo globalnih
klimatskih modelov, pomeni dvig povprečne temperature na površju Zemlje za približno 3,7
stopinje Celzija glede na referenčno obdobje 1986–2005 (zaradi negotovosti pri izračunu je
primerneje navajati interval od 2,6 do 4,8 stopinje Celzija). Sledita dva značilna poteka
vsebnosti toplogrednih plinov, ki v 21. stoletju predvidevata ustavitev rasti emisij in stabilizacijo
koncentracij toplogrednih plinov zaradi tehnološkega razvoja in usklajenega delovanja politik
večine svetovnih držav. Značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov RCP6 predvideva
stabilizacijo pri pribitku neto dolgovalovnega sevanja 6 W/m2, značilni potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP4.5 pa pri 4,5 W/m2. Značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov
RCP6 naj bi po izračunih do konca 21. stoletja privedel do povprečnega dviga temperature za
2,2 stopinje Celzija (oziroma v razponu od 1,4 do 3,1 stopinje Celzija), značilni potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP4.5 (zmerno optimistični scenarij) pa do povprečnega dviga
temperature 1,8 °C (oziroma v razponu od 1,1 do 2,6 stopinje Celzija). Najbolj optimističen
značilni potek RCP2.6 predvideva, da bi pribitek dolgovalovnega sevanja v prvi polovici 21.
stoletja narasel do 3 W/m2 in nato začel upadati. Do konca 21. stoletja bi upadel na 2,6 W/m2,
kar bi povzročilo dvig povprečne temperature za približno eno stopinjo Celzija (oziroma v
razponu od 0,3 do 1,7 stopinje Celzija). Za potek dogodkov po optimističnem (a težko
dosegljivem) značilnem poteku vsebnosti toplogrednih plinov RCP2.6 pa bo potrebno polno
sodelovanje vseh držav sveta in skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za do 70
odstotkov. Ti podatki so bili že upoštevani pri dopolnitvi Ocene tveganja za sušo (predvsem
RCP4.5 in 8.5), delno pa tudi pri dopolnitvi Ocene tveganja za velik požar v naravnem okolju
(RCP6) pri drugih ocenah tveganja za posamezne nesreče, ki so bile leta 2016 dopolnjene,
pa še ne.
ARSO je v okviru večletnega projekta »Podnebna spremenljivost Slovenije 1961–2011«
preučil spremembe posameznih podnebnih spremenljivk po Sloveniji v zadnjih petdesetih letih
in z njim ugotovil pomembne trende v spreminjanju temperature zraka, višine padavin in drugih
spremenljivk. Rezultati tega projekta so bili leta 2018 objavljeni v štirih zvezkih. Slovenija spada
med območja, na katerih so težnje segrevanja ozračja bolj izrazite. V obdobju med letoma
1961 in 2011 se je na podlagi analize meteoroloških meritev v dolgoročnih nizih pri nas ozračje
povprečno ogrelo za 1,7 stopinje Celzija, najbolj v vzhodnih predelih države, če pa bi vzeli še
obdobje nadaljnjih petih let, bi ta vrednost po neuradnih podatkih znašala celo 2,0 stopinje
Celzija. Po letnih časih je segrevanje ozračja najbolj izrazito poleti in tudi spomladi, nekoliko
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manj pozimi in skoraj nič jeseni. Narašča število toplih (z najvišjo dnevno temperaturo nad 25
stopinj Celzija) in vročih dni (z najvišjo temperaturo nad 30 stopinj Celzija), nasprotno pa se
zmanjšuje število hladnih (dnevi z najnižjo temperaturo po lediščem), mrzlih (dnevi z najnižjo
dnevno temperaturo pod –10 stopinj Celzija) in ledenih dni (ko najvišja dnevna temperatura ne
preseže ledišča). Pri padavinah je opazna težnja zmanjševanja količine, in sicer bolj v zahodni
polovici države kot v vzhodni. V vzhodni polovici države je težnja zmanjševanja količine
padavin večinoma manjša od štirih odstotkov na desetletje, na zahodu države pa večinoma
večja. V obravnavanem času se je na zahodu letna količina padavin zmanjšala za do 15
odstotkov. Sezonsko je najbolj enotna slika spomladi, takrat se je na veliki večini območij
količina padavin nekoliko zmanjšala, poleti se je najbolj zmanjšala količina v jugozahodnih
predelih države, ponekod proti severu in severovzhodu pa se je celo nepomembno povečala.
Jeseni se količine padavin nekoliko zmanjšujejo na zahodu, severozahodu, jugu in na
severovzhodu države, medtem ko se je količina padavin v osrednjih in vzhodnih predelih
države nekoliko povečala. V zimskih mesecih se je količina padavin v splošnem nekoliko
zmanjšala v severni polovici države, nekoliko povečala pa v južni. Skoraj povsod se zmanjšuje
količina padavin v obliki snega oziroma skupna višina snežne odeje, povprečno 1,5 odstotka
na leto. Spremembe so relativno velike in statistično značilne tako v skupni višini
novozapadlega snega v sezoni, kot v sami višini snežne odeje. Spremembe so največje na
postajah v sredogorju, kjer se je v preteklosti pomemben delež padavinske vode zbiral v snežni
odeji in predstavljal zalogo za pozne pomladanske in zgodnje poletne dni. Skupna letna višina
snežne odeje se je v obdobju 1961–2011 zmanjšala za okoli 55 odstotkov, višina
novozapadlega snega pa za okoli 40 odstotkov. Te, znatne spremembe, vplivajo na pretočne
režime nekaterih naših rek, vpliv snega na pretočni režim je vedno manjši. Če smo imeli v
prvem delu obravnavanega obdobja na slovenskih vodotokih še osem rečnih režimov, jih je
bilo v drugem delu tega obdobja le še pet. Na podlagi preračunov je ugotovljeno tudi precejšnje
povečevanje evapotranspiracije (izhlapevanja vode iz tal in vegetacije), ki se je med letoma
1971 in 2012 povečevala s hitrostjo od tri do šest odstotkov na desetletje. Prav tako se
povečuje tudi sončno obsevanje, zlasti spomladi in poleti, ko dosega tudi do štiriodstotno
povečanje na desetletje (Dolinar in drugi, 2014, ARSO, 2018, ARSO, 2018 a).
ARSO je že v letu 2014 pripravil tudi prve informacije o podnebju v prihodnosti. Na podlagi
različnih modelskih izračunov in podnebnih scenarijev, ki nakazujejo spreminjanje podnebja
na območju RS v prihodnjih desetletjih, je mogoče predvidevati, da se bo tudi v prihodnje
ozračje še segrevalo. Tako naj bi se po takratnih podatkih v obdobju med letoma 2021 in 2050
ozračje ogrelo še za dodatnih 1–2,5 stopinje Celzija, najmanj v spomladanskih mesecih,
najbolj pa pozimi in poleti. Za padavine so takratni podnebni scenariji kazali precej večjo
negotovost kot za temperaturo. Letna višina padavin naj bi ostala bolj ali manj nespremenjena.
Spremembe naj bi bile v intervalu od −5 do +5 odstotkov. Pozimi je bolj verjetno povečanje
količine padavin, poleti pa vsaj za južno polovico države zelo verjetno zmanjšanje.
Negotovost scenarijev sprememb ekstremnih vremenskih dogodkov, ki so še v pripravi, je še
nekoliko večja kot pri spremembah povprečij (Dolinar in drugi, 2014). Podrobnejše študije o
vplivih bodočih podnebnih sprememb na ekstremne vremenske dogodke izvaja ARSO z novim
projektom z naslovom Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja. Projekt obravnava
pripravo ocene podnebnih sprememb v prihodnosti ter njihov vpliv na izredne dogodke, kot so
vročinski valovi, suše, izredni padavinski pojavi, pozebe, visokovodne razmere ipd. (Dolinar in
drugi, 2014). Prvi rezultati so bili na voljo konec leta 2016. Projekt je potekal tudi v letih 2017
in 2018 z dodatnimi analizami in pripravami podatkovnih nizov ter potrebnimi prilagoditvami
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podnebnih podatkov uporabnikom teh storitev, med drugim tudi pripravljavcem ocen tveganja
za posamezne nesreče. Glede na do sedaj že znane ugotovitve lahko do sredine tega stoletja
pričakujemo hujšo vročino poleti, večjo spremenljivost temperature in padavin poleti, več
intenzivnih padavinskih dogodkov, večje izhlapevanje oziroma evapotranspiracijo, pogostejše
hujše poplave, povečanje pogostosti poletne suše in verjetno povečanje števila dni z ugodnimi
razmerami za nastanek poletnih neurij (Dolinar in drugi, 2014).
Po prvih sinteznih podatkih tega projekta, objavljenih novembra 2018 (ARSO, 2018 a), bi se
glede na referenčno obdobje 1981–2010 lahko povprečna tempreratura zraka v primeru
optimističnega scenarija (RCP2.6) do leta 2100 povečala za povprečno 1,3 stopinje Celzija.
V primeru zmerno optimističnega scenarija (RCP4.5) bi bila ta povečanja večja, in sicer do leta
2040 za od 0,4 do 1 stopinje Celzija, do leta 2070 za od 1,1 do 2,3 stopinje Celzija, do leta
2100 pa za od 1,5 do 2,6 stopinje Celzija. V primeru pesimističnega scenarija (RCP8.5) so
izračuni še bolj neugodni: do leta 2070 naj bi se temperatura zvišala za od 1,6 do 2,8 stopinje
Celzija, do leta 2100 pa za od 3 do 5,1 stopinje Celzija. Zanesljivost teh napovedi je ocenjena
kot visoka. Najbolj se bodo ogrele zime, le malo manj poletja in pomladi, najmanj pa jeseni.
Število hladnih, mrzlih in ledenih dni se bo še zmanjševalo, nasprotno pa se bo povečevalo
število toplih in vročih dni. Pogostejši in dolgotrajnejši bodo poletni vročinski valovi. Dolžina
rastne dobe bo povečana, spomladanski fenološki razvoj rastlin bo zgodnejši. Verjetnost
pozeb v primerjavi z zdajšnjimi razmerami ne bo manjša, se bodo pa zadnje spomladanske
pozebe dogajale prej in prve jesenske pozneje.
Najnovejši podatki o spremembah na področju količine padavin so sicer manj zanesljivi, a
precej drugačni kot doslej znani. V nasprotju s starejšimi tovrstnimi podatki kaže, da bi se letna
količina padavin glede na referenčno obdobje 1981–2010, z izjemo severozahodnega dela
Slovenije, do leta 2100 lahko povečala za do 20 odstotkov, najprej in najbolj v severovzhodnem
delu države. Najbolj bo povečanje izrazito pozimi (zlasti na vzhodu države – za do 40 odstotkov
do leta 2050, do leta 2100 celo za do 60 odstotkov). Še najmanjše spremembe količine padavin
bi bile lahko poleti. Povsod bo povečana jakost in pogostost izjemnih padavin, padavinskih dni
pa bo manj.
Glede na spremembe temperatur in količine padavin naj se bi do konca stoletja za od osem (v
primeru zmerno optimističnega scenarija) do 16 odstotkov (v primeru pesimističnega scenarija)
povečevala tudi evapotranspiracija. Spremembe pretokov rek, ki so se v obdobju 1961–2011
zmanjševali (najbolj spomladi in poleti), bodo očitne predvsem v severovzhodnem delu države.
Tam bi bili lahko srednji pretoki do leta 2100 po zmerno optimističnem scenariju večji do 30
odstokov, v primeru pesimističnega scenarija pa že do sredine stoletja za do 40 odstotkov. Od
20 do 30 odstotkov višje bodo tudi srednje letne konice, najbolj na severovzhodu, v primeru
pesimističnega scenarija pa od 20 do 40 odstotkov. Napajanje podzemne vode bi bilo do konca
stoletja lahko večje za do 20 odstotkov, celo za do 30 odstotkov pa v severovzhodnem delu
države.
Nekaj starejših, a konkretnejših podatkov v zvezi s problematiko bodočih podnebnih
sprememb, je objavljenih predvsem v povzetku Ocene tveganja za sušo, pa tudi v povzetku
Ocene tveganja za poplave.
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V prihodnjih letih se bo z izboljšanimi podnebnimi scenariji nabor spremenljivk, s katerimi se
bodo laže in bolje opredelile oziroma ugotovile spremembe in značilnosti prihodnjega podnebja
in kjer bodo bolj upoštevane tudi podrobnejše reliefne značilnosti območij, verjetno še povečal.
Napovedi o prihodnjem podnebju bodo tako v prihodnje verjetno bolj zanesljive, Na voljo bo
več celovitih znanstvenih analiz o tem, na katerih družbenih področjih bodo podnebne
spremembe prinesle največje pozitivne in negativne spremembe ter tudi o tem, kako bodo
podnebne spremembe vplivale na pogostost, intenzivnost ter krajevno spreminjanje
pojavljanja nesreč.
Z novimi in prihajajočimi strokovnimi podlagami iz tega področja bo v prihodnosti omogočeno
še večje vključevanje vsebin iz naslova podnebnih sprememb in zlasti njihovih vplivov na
pojavljanje, intenzivnost, posledice in pogostost nesreč v obstoječe in nove ocene tveganja za
posamezne nesreče.
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4 Ocenjevanje tveganj za nesreče in kritična infrastruktura
Kritična infrastruktura državnega pomena v RS obsega tiste zmogljivosti in storitve, ki so
ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje
pomembno vplivalo in imelo resne posledice na nacionalno varnost, gospodarstvo, ključne
družbene funkcije, zdravje, varnost in zaščito ter družbeno blaginjo.
Vlada RS je s sklepom, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. aprila 2014, določila kritično
infrastrukturo državnega pomena v naši državi.
Na podlagi definicije in osnovnih ter sektorskih kriterijev za določanje kritične infrastrukture
državnega pomena v RS so ministrstva in Banka Slovenije ob usklajevanju v Medresorski
koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v RS, ki jo vodi
Ministrstvo za obrambo, predlagali in utemeljili konkretno kritično infrastrukturo RS po sektorjih
kritične infrastrukture, ki je bila predložena Vladi Republike Slovenije v obravnavo in potrditev.
Vlada je z navedenim sklepom naložila nosilcem kritične infrastrukture državnega pomena
oblikovanje ukrepov za njeno zaščito, Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje
priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji pa pripravo predloga normativno
pravnega akta, ki bo urejal kritično infrastrukturo RS. Ministrstvo za obrambo, ki je koordinator
in usklajevalec priprav za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena, je pripravilo
metodologijo za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena.
Zakonodaja in dokumenti, ki urejajo področje kritične infrastrukture v RS, obsegajo:
–
–
–

–
–

–

–
–

–

Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV, Uradni list RS,
št. 27/10);
Uredbo o evropski kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 35/11);
Imenovanje Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito
kritične infrastrukture, sklep Vlade RS, št. 01203-17/2012/3, z dne 27. septembra 2012
in 01203-6/2014/2014/3 z dne 24. 7. 2014;
Definicijo kritične infrastrukture, sklep Vlade RS, št. 80000-2/2010/3, z dne 19. aprila
2010;
Osnovne ter sektorske kriterijie kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega
pomena v Republiki Sloveniji, sklep Vlade RS, št. 80200-1/2012/5, z dne 17. oktobra
2012;
Spremembe in dopolnitve osnovnih in sektorskih kriterijev, določitev medsektorskih
vplivov na občutljivost delovanja kritične infrastrukture ter določitev prioritet kritičnosti,
sklep Vlade RS, št. 80200-2/2013/3, z dne 9. januarja 2014;
Sklep o določitvi kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, Sklep
Vlade RS, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. aprila 2014;
Metodologijo za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture državnega
pomena, Direktorat za obrambo Ministrstva za obrambo, št. 8011-2/2014-236, z dne 3.
12. 2014
Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI), Uradin list RS, št. 75/17 z dne 22. 12. 2017
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Določen je tudi nacionalni koordinator za področje kritične infrastrukture v RS.
Naravne in druge nesreče, tudi ob upoštevanju morebitnega dodatnega vpliva bodočih
podnebnih sprememb, lahko precej močno vplivajo na delovanje kritične infrastrukture, kar
lahko močno vpliva na vsakodnevno življenje. To je eden od vzrokov, zakaj EK države članice
podpira in spodbuja pri povezovanju področja kritične infrastrukture in ocenjevanja tveganj za
nesreče.
V večini ocen tveganja za posamezne nesreče, ki so bile že izdelane, je kritična infrastruktura
približno enakovredno obravnavana v okviru drugih vsebin, ki jih te analize tveganja zajemajo.
Zlasti to velja za Oceno tveganja za terorizem.
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5 Povzetki in zaključki ocen tveganja za posamezne nesreče
Povzetki vseh petnajstih ocen tveganja za posamezne nesreče sestavljajo pretežni del
Državne ocene tveganj za nesreče. V njih so opisani predvsem glavni podatki o nosilcu, ki je
izdelal oceno, uporabljene metode in tehnike, temeljne ugotovitve povezane s pojavom,
scenariji tveganja in analizami tveganja (vplivi in verjetnosti nesreč). Prav tako so v povzetkih
izpolnjene matrike tveganja za posamezne nesreče.
Ocene tveganja za posamezne nesreče so javne in so objavljene na spletnih straneh
ministrstev, ki so jih izdelala. Le Ocena tveganja za terorizem, ki je označena s stopnjo tajnosti
interno, ni javno objavljena. Na vpogled je na voljo na Ministrstvu za notranje zadeve.
Javno dostopna je tudi Državna ocena tveganj za nesreče, tako na sedežu URSZR/DKO kot
na spletnih straneh URSZR.
Če ni drugače navedeno, so vsebine povzetkov ocen tveganja za posamezne nesreče povzete
iz ustreznih ocen tveganja za posamezne nesreče.
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5.1 Ocena tveganja za potres
Oceno tveganja za potres, verzija 1.0, je leta 2015 izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor
(Direktorat za prostor, graditev in stanovanja – Sektor za graditev, Agencija Republike
Slovenije za okolje (ARSO) – Urad za seizmologijo in geologijo). Ta ocena do leta 2018 še ni
bila dopolnjevana.
Pri izdelavi ocene tveganja za potres so bili uporabljeni strokovno znanje, ustrezna domača in
tuja literatura, podatki o dosedanjih potresih v RS in drugih delih sveta. Ker obstoječi podatki
o objektih in številu ljudi na obravnavanih območjih v tej literaturi niso bili zadostni, so bili
podatki, kolikor je bilo to mogoče, zbrani še z neposrednimi osebnimi in pisnimi stiki z organi,
ki so pristojni za industrijske in infrastrukturne objekte, za stavbe s področja zdravstva, javne
uprave, šolstva in sodstva ter objekte kulturne dediščine.
Ministrstvo za okolje in prostor je pri pripravi ocene pridobivalo vhodne podatke v sodelovanju
z Ministrstvom za infrastrukturo (Direktorat za energetiko, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo (DRSI)), Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ARSO in Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS). Uporabilo je tudi
podatke iz raziskovalnih projektov POTROG – Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe
Civilne zaščite (Zavod za gradbeništvo Slovenije, ARSO, Inštitut za vodarstvo) in VODPREG
– Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS (Zavod za gradbeništvo
Slovenije). Obširno so bili prikazani potresi v Sloveniji in zbrani nekateri podatki o potresih
drugod po svetu. V znatni meri je bila za potrebe te ocene uporabljena tudi Ocena potresne
ogroženosti Republike Slovenije iz leta 2013.
Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih
elastičnih napetosti in se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Ko
potresno valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na
ljudi, objekte ali naravo, se potres obravnava kot naravna nesreča.
Večina potresov, tudi najmočnejših, nastaja kot posledica notranje Zemljine dinamike globoko
pod površjem (tektonski potresi). Litosferske plošče se počasi premikajo. Pri tem prihaja do
medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je kopičenje napetosti, ki se
občasno hipoma sprosti v obliki potresa.
Potres nastane v Zemljini notranjosti v prostoru, ki se imenuje žarišče potresa. Pri tektonskih
potresih je to praviloma ob že obstoječih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih. Točka, iz
katere se je potresno valovanje začelo razširjati v vseh smereh, se imenuje hipocenter potresa
(ali žarišče v ožjem pomenu besede). Nadžarišče ali epicenter potresa je točka na Zemljinem
površju, ki je navpično nad hipocentrom.
Pogosti spremljevalci močnejših potresov, ki se kažejo prek verižnih nesreč, so predvsem
požari in eksplozije, nesreče z naravnimi snovmi, plazovi, podori in poplave, bolezni ljudi in
živali, prekinitve oskrbe z električno energijo in vodo, v svetu pa tudi jedrske nesreče in
porušitve visokih vodnih pregrad in podobno.
Potresa ni mogoče napovedati. Sodobna znanost nima in zagotovo še dolgo ne bo imela orodij,
s katerimi bi lahko določila kraj, velikost in čas nastanka potresa z natančnostjo, ki bi imela
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praktičen pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi katerega koli teh treh elementov bi
imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.
Potres je eden izmed pojavov v naravi, ki se ga ne more nadzorovati. Zaradi tega potres vedno
spremlja visoka stopnja presenečenja in negotovosti, saj se zgodi nenadoma in nepredvidljivo.
Lahko pa ga zelo dobro merimo.
Razviti so postopki, s katerimi se določajo območja, nakaterih se potres lahko pojavi. Lahko
se oceni največjo magnitudo, ki se jo z določeno verjetnostjo pričakuje, in škodo, ki bi jo potres
na neki lokaciji lahko povzročil.

Slika 2: Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal

V RS in večini drugih držav je poudarek predvsem na ocenjevanju potresne nevarnosti, ki je
podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s podatki o potresih
iz preteklosti in geoloških značilnosti ozemlja. Na podlagi tega se pripravijo karte potresne
nevarnosti, iz katerih je razvidno, da je ozemlje celotne države na potresno nevarnem območju,
vendar so nekatera območja vseeno potresno bolj nevarna kot druga. Karte povedo, kako
močne potrese in kakšne učinke lahko na nekem območju pričakujemo, ne pa tega, kdaj bo
do tako močnega potresa prišlo.
Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)
je treba za projektiranje uporabljati karto projektnega pospeška tal ter posebej upoštevati faktor
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tal in pomembnost objektov. Pospešek tal je instrumentalno merljiva fizikalna veličina, ki
omogoča neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev.
Za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za širšo javnost pa je bolj primerna
karta potresne intenzitete, saj daje opisno oceno potresnih učinkov na ljudi, predmete, zgradbe
in naravo.

Slika 3: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let
RS je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav magnitude potresov ne dosegajo zelo
velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko dokaj veliki. Potresna žarišča
nastajajo na vsem ozemlju. Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji zgodilo 15 potresov, ki so
dosegli ali presegli intenziteto Vll EMS. Pri intenziteti Vll EMS se pojavijo zmerne poškodbe na
zgradbah. V potresni zgodovini območja znotraj današnjih mej RS se je od začetka 16. stoletja
tak potres zgodil najmanj 50-krat.
Najmočnejši zabeležen potres na današnjem ozemlju Slovenije je bil idrijski leta 1511 z
ocenjeno magnitudo 6,8. V javnosti je znan ljubljanski potres leta 1895 z magnitudo 6,1.
Odmeven je bil tudi potres na Kozjanskem leta 1974 z magnitudo 4,8. Zadnja močna potresa
sta bila na Bovškem leta 1998 in 2004 z magnitudama 5,7 in 4,9.
Pas večje potresne nevarnosti (intenziteta Vlll EMS) poteka po osrednjem delu države od
severozahoda proti jugu in jugovzhodu. Z oddaljevanjem od tega pasu se potresna nevarnost
zmanjša na Vll EMS, na skrajnem severovzhodnem in jugozahodnem delu pa je ocenjena na
VI EMS. Navedeno še ne pomeni, da na območju države ni mogoč potres z učinki, večjimi od
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Vlll EMS bodisi zaradi lokalnih razmer (site effects), bodisi zaradi moči potresa. Kakšne bodo
posledice potresa na objektih, je seveda odvisno tudi od potresne odpornosti oziroma
ranljivosti objektov.

Slika 4: Potresi z nadžariščno intenziteto V EMS ali več do leta 2013
Za oceno so bili narejeni trije scenariji tveganja na treh različnih območjih RS. Tudi zaradi
zajema različnih geografskih značilnosti območij so domnevni potresi umeščeni v Zgornje
Posočje (Bovec), osrednjo Slovenijo (Ljubljana) in Spodnje Posavje (Brežice). Intenziteta vseh
treh potresov je določena na Vll–Vlll EMS.
Območja, ki bi ga prizadeli domnevni potresi na posameznem območju, so bila določena z
aplikacijo za hitri odziv v primeru potresa (POTROG), objavljene na spletni strani URSZR.
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Slika 4: Prikaz območja, ki bi ga prizadel potres v Zgornjem Posočju (območje Bovca)

Slika 5: Prikaz območja, ki bi ga prizadel potres v osrednji Sloveniji oziroma Ljubljani
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Slika 6: Prikaz območja, ki bi ga prizadel potres v Spodnjem Posavju oziroma na območju
Brežic

Najopaznejša posledica potresa so poškodovane stavbe. Domnevni potres z nadžariščnim
območjem v Zgornjem Posočju in intenziteto Vll–Vlll EMS bi prizadel občine Bohinj, Bovec,
Gorje, Kanal, Kobarid, Kranjsko Goro in Tolmin. Potresu bi bilo izpostavljenih 37.537 ljudi in
20.438 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena
po letu 1981), je 4561, v njih živi 7985 ljudi. Število stanovanj, ki so potresno najbolj ranljiva
(to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964) je 9338, v njih pa živi 17.611 ljudi.
Med potencialno potresno ogrožene objekte spadajo tudi objekti energetske infrastrukture. V
območju hipotetičnega potresa v Zgornjem Posočju je 13 elektrovodov, pet razdelilnih postaj
in pet hidroelektrarn. Na tem območju je 975 objektov kulturne dediščine, med katere so vštete
stavbe, stavbe s parki ali vrtovi, drugi objekti in naprave ter nekateri spominski objekti in kraji.
Med predmetnimi objekti je 948 objektov kulturne dediščine zgrajenih pred letom 1975.
Drugi domnevni potres naj bi nastal na širšem območju Ljubljane. Zaradi goste naseljenosti,
velike prisotnosti dnevne migracije, velike prisotnosti državnih in gospodarskih ustanov
(zdravstvene, izobraževalne, kulturne, ministrstva, vlada, trgovina, banke, storitve logistika
itn.), križišč prometne infrastrukture (ceste, železnice) in energetske infrastrukture (plinovodi,
elektrovodi) bi domnevni potres v Ljubljani za slovenske razmere predstavljal najneugodnejši
scenarij. Prizadel bi občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica,
Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas – Poljane,
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log –
Dragomelj, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Šenčur, Škofja Loka, Škofljica,
Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Žiri. Prizadetih občin je 34. Tu bi bilo
potresu izpostavljenih 595.939 ljudi in 258.171 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno
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najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981), je 77.296, v njih živi 181.276 ljudi.
Število stanovanj, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964),
je 86.207, v njih pa živi 198.149 ljudi.
Med potencialno potresno ogrožene objekte spadajo tudi objekti energetske infrastrukture. V
območju hipotetičnega potresa v Ljubljani se nahaja 87 elektrovodov, 20 razdelilnih postaj, dve
hidroelektrarni, ena termoelektrarna-toplarna, 14 magistralnih in 12 regionalnih plinovodov. Iz
razpoložljivih podatkov o številu nepremične kulturne dediščine izhaja, da je na predmetnem
območju 4951 objektov kulturne dediščine, med katere so vštete stavbe, stavbe s parki ali
vrtovi, drugi objekti in naprave ter nekateri spominski objekti in kraji. 4731 objektov kulturne
dediščine je zgrajenih pred letom 1975.
Tretji domnevni potres intenzitete Vll–Vlll EMS z nadžariščnim območjem v Spodnjem Posavju
bi prizadel občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica ob Krki, Kozje, Krško, Podčetrtek,
Sevnica, Šentjernej, Šentjur, Škocjan in Šmarješke Toplice. Domnevni potres v Posavju bi
zajel 46.965 stanovanj in 105.663 ljudi. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to
so stanovanja, zgrajena po letu 1981), je 13.696, v njih živi 30.820 ljudi. V 16.579 stanovanjih
na tem območju, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964),
živi 38.063 ljudi.
Med potencialno potresno ogrožene objekte spadajo tudi objekti energetske infrastrukture. V
območju hipotetičnega potresa v Posavju se nahaja 25 elektrovodov, štiri razdelilne postaje,
hidroelektrarna, osem magistralnih in šest regionalnih plinovodov. Na tem območju je tudi
jedrska elektrarna v Krškem (NE Krško), ki pa je potres intenzitete Vll–Vlll EMS ne bi smel
bistveno prizadeti. Prav tako je na tem območju tudi stacionarni vir nevarnih snovi manjšega
tveganja in sicer plinska termoelektrarna v Brestanici.
Iz razpoložljivih podatkov o številu nepremične kulturne dediščine izhaja, da je na predmetnem
območju 1555 objektov kulturne dediščine, med katere so vštete stavbe, stavbe s parki ali
vrtovi, drugi objekti in naprave ter nekateri spominski objekti in kraji. 1545 objektov kulturne
dediščine je zgrajenih pred letom 1975.
Vplivi in verjetnost za nesreče so ovrednoteni glede na merila za ovrednotenje verjetnosti
tveganja za nesrečo. Ugotovitve so podane v ustreznih preglednicah.
Izhajajoč iz intenzitete domnevnih potresov (Vll–Vlll EMS) je letna verjetnost potresa
obravnavanih scenarijev tveganja:




Zgornje Posočje (Bovec): 0,71 odstotka, kar predstavlja povratno dobo na 140 let,
osrednja Slovenija (Ljubljana): 0,53 odstotka, kar predstavlja povratno dobo na 189 let,
Spodnje Posavje (Brežice): 0,78 odstotka, kar predstavlja povratno dobo na 128 let.

Letna verjetnost potresa pri vseh treh scenarijih domnevnih potresov intenzitete Vll–Vlll EMS
se nahaja v območju od 0,4 do enega odstotka, kar predstavlja verjetnost stopnje 2 – mogoča,
vendar malo verjetna nevarnost.
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Preglednica 21: Verjetnost nastanka potresov iz scenarijev tveganja
Scenarij
tveganja

verjetnost

stopnja

Bovec

enkrat na od 100 let do 250 let – mogoča, vendar malo
verjetna nevarnost

2

Ljubljana

enkrat na od 100 let do 250 let – mogoča, vendar malo
verjetna nevarnost

2

Brežice

enkrat na od 100 let do 250 let – mogoča, vendar malo
verjetna nevarnost

2

Iz ocene je razvidno, da bi ob uresničitvi potresa v Zgornjem Posočju lahko umrli štirje ljudje,
v Spodnjem Posavju 11 in v osrednjem delu Slovenije 60 ljudi. Število poškodovanih bi znašalo
od 50 v Zgornjem Posočju do 110 v Spodnjem Posavju in 600 v osrednjem delu Slovenije.
Zadnjemu bi bilo sicer izpostavljenih skoraj 600.000 ljudi. V vseh podatkih niso upoštevane
dnevne migracije, kar je lahko zelo pomembno zlasti v Ljubljani, kamor dnevno na delo ali v
vzgojno-izobraževalne ustanove prihaja veliko ljudi.
Glede na ugotovitve iz ocene je razvidno, da bi bilo treba ob uresničitvi uresničitve scenarija
potresa v Zgornjem Posočju na drugih lokacijah začasno nastaniti 1204 ljudi, trajno preselitev
pa bi potrebovala dva človeka. Nekaj večje je to število za Spodnje Posavje, kjer bi bilo zaradi
posledic potresa treba začasno namestiti 1633 ljudi, 90 ljudi pa bi potrebovalo trajno
nastanitev. Na območju potresa na širšem območju Ljubljane bi bile te številke neprimerno
višje: začasno nastanitev bi bilo treba organizirati za 60.395 ljudi, medtem ko bi novo trajno
namestitev potrebovalo kar 5188 ljudi. Številke o trajno preseljenih ljudeh so upoštevane tudi
v matriki tveganja, ki prikazuje vplive na ljudi.
Pri tem ni upoštevana nobena morebitna verižna nesreča, temveč so vse posledice vezane
samo na neposredne učinke potresa, to so rušenje in poškodbe stanovanjskih stavb.
Kar se tiče posledic na stanovanjskih stavbah, bi bilo treba v potresu v Zgornjem Posočju
porušiti štiri stavbe, 713 pa bi jih bilo treba temeljito prenoviti. Ob morebitem potresu v
Spodnjem Posavju bi bilo treba porušiti 10 stanovanjskih stavb, temeljito protipotresno obnoviti
pa 459. Na območju potresa v osrednjem delu Slovenije so te številke pričakovano precej višje:
porušiti bi bilo treba 106 stavb, temeljito obnoviti pa 5754. V obeh primerih gre tudi za stavbe
z večjim številom stanovanj. Največ teh stavb je v ljubljanski občini.
V RS ni celovitih podatkov o potresni ranljivosti in ogroženosti industrijskih in infrastrukturnih
objektov. Obseg posledic potresa na komunalni, prometni in drugi infrastrukturi je prav tako
težko predvideti. RS postaja vedno bolj razvita, zato so lahko po izkušnjah nedavnih potresov
v razvitem svetu posledice potresa v tem segmentu gradbenega fonda zelo hude. Za
infrastrukturo morajo veljati vsaj enaki ukrepi za zmanjšanje potresnega tveganja, kot za druge
potresno ogrožene objekte. Na urbanih območjih bi lahko ob potresu intenzitete Vll–Vlll EMS
prišlo do lomov cevi vodovodnega sistema, kar lahko povzroči poplavljenost določenih mestnih
ulic, prav tako bi lahko prišlo tudi do lomov cevi in drugih poškodb druge komunalne
infrastrukture (kanalizacija, toplovod, plinovod itd.).
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Ob potresu intenzitete Vll–Vlll EMS bi prišlo do motenj in prekinitev oskrbe z električno energijo
ter do motenj v delovanju komunikacijskih sistemov. Po podatkih ELES, povzetih po Oceni
potresne ogroženosti Republike Slovenije, potresi bolj kot daljnovode (za visokonapetostne
skoraj ni nevarnosti zrušitve) ogrožajo transformatorske postaje in upravne stavbe.
Glede na podatke Ministrstva za infrastrukturo naj avtocestni križ ne bi bil prizadet zaradi
posledic potresa intenzitete Vll–Vlll EMS. DRSI, ki upravlja druge državne ceste (hitre, glavne
in regionalne), pa nima podatkov o tem, kakšne posledice bi ob potresu utrpeli objekti cestne
infrastrukture (mostovi, predori, nadvozi ipd.) in če bi bili morda določeni odseki teh cest
ogroženi zaradi trganja zemljin in kamnin.
Natančnejše analize in raziskave potresne ranljivosti objektov kulturnozgodovinske dediščine,
med katere se poleg posameznih spomeniških stavb uvrščajo celotna stara mestna in
podeželska jedra, kažejo, da je potresna odpornost precejšnega dela objektov neustrezna. Še
posebno je ogrožena stavbna dediščina kot so gradovi, palače, stara mestna jedra, stare
meščanske in kmečke hiše, verski objekti ter starejši industrijski in prometni objekti ter njihova
oprema. Najpomembnejši med naštetimi vrstami spomenikov so razglašeni za kulturne
spomenike. To so več stoletij stare zgradbe, nekatere so sicer bile v zadnjih dvajsetih letih
obnovljene ter statično okrepljene v programu obnove in revitalizacije kulturnih spomenikov.
Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino so bili v tej oceni izkazani izključno
z oceno vrednosti morebitnega porušenega in poškodovanega stavbnega fonda samo v večjih
občinah, ki jih bi prizadel domnevni potres, ne pa tudi ob upoštevanju druge škode in stroškov
(npr. vrednost poškodovane ali uničene kulturne dediščine, vrednost stavb z vidika kulturne
dediščine, stroški motenj v gospodarstvu, stroški zaradi poškodovane infrastrukture, stroški
intervencij sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, socialni stroški, stroški
zdravstvene oskrbe poškodovanih ipd.). Že brez vseh teh, neocenjenih vsebin, višina
gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino, v potresu na območju
osrednje Slovenije znaša preko tri milijarde evrov (8,35 odstotka BDP iz leta 2014), medtem
ko je višina teh vplivov v preostalih dveh potresnih scenarijih znatno nižja in v bovškem potresu
znaša dobrih 22,4 milijona evrov (0,06 odstotka BDP iz leta 2014), v potresu v Spodnjem
Posavju pa 14,6 milijona evrov (0,04 odstotka BDP iz leta 2014. V matriki tveganja, ki grafično
prikazuje gospodarske in okoljske vplive in vplive potresa na kulturno dediščino, sta potresa v
Spodnjem Posavju in Zgornjem Posočju uvrščena v prvo stopnjo vplivov, potres v osrednji
Sloveniji pa v najvišjo, peto stopnjo velikosti teh vplivov. Tudi če bi upoštevali vse prizadete
občine in vse gospodarske gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino, ki v
tej oceni niso bili obdelani, se položaj teh scenarijev tveganja v matrikah tveganja najverjetneje
ne bi spremenil, bi pa bila absolutna velikost vplivov nekoliko večja.
V oceni so bili ocenjeni tudi politični in družbeni vplivi potresov. Ti so v vseh treh primerih
občutni, najvišje pa so ocenjeni tovrstni vplivi ob potresu v osrednjem delu Slovenije, ki so bili
kot celota ocenjeni kot veliki (četrta stopnja od petih). Med temi vplivi imajo največjo težo
zunanjepolitična stabilnost, delovanje državnih organov in pomembnih infrastrukturnih
sistemov ter predvsem ob potresu v osrednjem delu države tudi psihosocialni vplivi in vpliv na
finančno stabilnost.
V matriki tveganja za potres z združenim prikazom vplivov, ki predstavlja vse tri scenarije
tveganja, vse tri vrste vplivov in verjetnosti, potres v osrednjem delu Slovenije pomeni veliko
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stopnjo tveganja, predvsem zaradi velikosti vplivov in manj zaradi verjetnosti. Druga dva sta
predvsem zaradi nižjih vrednosti pri vplivih na ljudi in predvsem zaradi nižjih gospodarskih in
okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino uvrščena v srednjo stopnjo tveganja.
Kot reprezentantivni senarij tveganja je bil izbran potres v osrednjem delu države, ki bi glede
na ugotovljeno povzročil tudi najhujše posledice. Ta potres oziroma scenarij tveganja je v
matrikah tveganja pisan v poševni pisavi.
Vse analize scenarijev tveganja, torej vseh treh domnevnih potresov, so ocenjene kot srednje
zanesljive, pri čemer so podatki o potresu kot pojavu bolj zanesljivi od podatkov analiz
scenarijev tveganja, predvsem zaradi nezadostnih ali neustreznih podatkov, ki so bili na
razpolago za analize tveganja.
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Slika 7: MATRIKA TVEGANJA ZA POTRES – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 8: MATRIKA TVEGANJA ZA POTRES – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI

VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 9: MATRIKA TVEGANJA ZA POTRES – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 10: MATRIKA TVEGANJA ZA POTRES Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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V oceni je bila narejena tudi notranja kategorizacija tveganja oziroma geografska porazdelitev
tveganja za potres. Za potrebe te Državne ocene tveganja za nesreče so za prikaz notranje
kategorizacije tveganja zaradi potresov povzete ugotovitve aktualne Ocene ogroženosti
Republike Slovenije zaradi potresov (verzija 3.0) v delu, ki se nanaša na potresno ogroženost
občin in izpostav URSZR, ki pa je glede na prejšnjo spremenjena le zaradi ustanovitve nove
občine Ankaran. Nosilec Ocene tveganja za potres bo to karto po potrebi upošteval pri prvi
prenovi te ocene.
Glavni merili pri določanju ogroženosti sta potresna nevarnost na območju, na katerem je
občina in število ljudi, ki živijo na območjih posameznih intenzitet EMS.
Karta notranje kategorizacije tveganja zaradi potresa je videti tako.

Slika 11: Karta notranje kategorizacije tveganja zaradi potresa

1 – zelo majhno, 2 – majhno, 3 – srednje, 4 – veliko, 5 – zelo veliko
Glede na to, da gre v bistvu za katro potresne ogroženosti, je iz zgornje karte razvidno, da je
v RS 100 občin, ki so razvrščene v 4. in 5. razred ogroženosti ob potresu. To so občine, ki
delno ali v celoti ležijo na območju intenzitete Vlll EMS. Občin, ki delno ali v celoti ležijo na
območju intenzitete Vll EMS in so razvrščene v 3. razred ogroženosti, je 97. 15 občin spada v
2. razred ogroženosti – to so občine, katerih območje je v celoti znotraj intenzitete Vl EMS. V
najnižji razred ogroženosti ni uvrščena nobena občina.
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Potresi so bili, so in bodo. Vsake toliko časa bo državo stresel tudi potres, kakšni so
obravnavani v Oceni tveganja za potres. Pomembno je zavedanje, da potresi spadajo v naš
naravnogeografski okvir in da se njihovih učinkov ne sme podcenjevati. Potresov se ne da
preprečiti, lahko pa se veliko naredi na zmanjševanju ranljivosti našega življenjskega okolja.
Ustrezna gradnja objektov, ki upošteva predpise za protipotresno gradnjo objektov ter
izvajanje protipotresne sanacije objektov, ki trenutno ne zagotavljajo ustrezne varnosti, je zato
bistvenega pomena. To še zlasti velja na tistih območjih, ki so zaradi potresov bolj ogrožena
oziroma kjer potres predstavlja znatno tveganje, predvsem z vidika vplivov.
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5.2 Ocena tveganja za sušo
Oceno tveganja za sušo je leta 2015 izdelal ARSO Ministrstva za okolje in prostor.
Metodologija, po kateri je bila izdelana, je povzeta po agrometeorološki praksi izračuna
meteorološke vodne bilance, ki je bila že uporabljena in večkrat dokumentirana ob posameznih
pojavih suše. V septembru 2016 je bila ocena dopolnjena z predvidenim vplivom podnebnih
sprememb v 21. stoletju na pojav, intenzivnost in pogostost suš.
Definicija suše je problematična, saj je suša bolj kompleksen pojav kot zgolj pomanjkanje
padavin. Obstajajo številne definicije suše, ki skušajo slediti stopnji vplivov suše na življenjske
in gospodarske razmere. Prvi med vzroki v zmedi pri snovanju objektivne definicije je različno
pojmovanje suše med strokovnjaki, glede na njihovo strokovno področje (meteorologija,
hidrologija, vodni viri, ekonomija, kmetijstvo itd.). Druga težava je močna povezanost definicije
suše z zemljepisnimi, hidrološkimi, geološkimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi
nekega območja. Kot tretje pa je treba omeniti težavno spreminjanje sedanjega izrazoslovja
skladno s spoznanji in priporočili sodobnih raziskav. Kljub temu je analiza količine padavin
najpomembnejši podatek pri oceni jakosti suše. Količina padavin se sicer meri v enotah
prostornine padle tekoče vode na enoto površine, torej v litrih na kvadratni meter, l/m 2. Tako
številsko kot fizikalno pa enota l/m2 ustreza višini stolpca padavinske vode, izraženega v
milimetrih. Zato so v tem povzetku (kot tudi v večini strokovne literature) za količino padavin
uporabljeni milimetri. Prav tako so milimetri uporabljeni za količino vode, ki se iz površine izgubi
zaradi izhlapevanja in dihanja rastlin – evapotranspiracije.
Naravni in človeški sistemi so večinoma prilagojeni razpoložljivim vodnim virom in njihovi
prostorski in časovni razporeditvi. Pomanjkanje vode doseže mejo sušnosti, ko se že poznajo
vplivi na sicer prilagojene življenjske procese in ko se pojavi občutnejša škoda. Velikost in
trajanje škodljivega negativnega odstopanja razpoložljivosti vode je odvisna od sovpadanja s
procesi v tistem obdobju, obdobja leta in geografske lege. Vse te različne spremenljivke
onemogočajo natančno določitev definicije suše.
Glede na dolžino trajanja obdobja brez padavin se lahko pri suši v splošnem ovrednotijo trije
prevladujoči vidiki:
- meteorološki, ki ga opisujemo kot podaljšano obdobje s pomanjkanjem padavin in ga
pogosto opredelimo kot zmanjšanje števila dni s padavinami v primerjavi z »normalnim«
referenčnim obdobjem;
- hidrološki, ki ga opisujemo kot zmanjšanje količine vode v rekah, jezerih in znižanje gladine
podzemne vode;
- kmetijski, ki predstavlja nezadostno količino vode v tleh, ki jo kmetijske rastline potrebujejo
za normalen razvoj. Kadar nastopi v času intenzivne rasti in razvoja kmetijskih rastlin, je
pridelek zmanjšan ali celo popolnoma uničen.
Razmeroma pogosto pojavljanje suše, stopnjevanje intenzitete in pogostosti suše v zadnjih
desetletjih in sorazmerno natančni podatki o skupni škodi zaradi suše omogočajo precej
natančno ocenjevanje tveganja.
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Glede na pretekle izkušnje s sušo ta povzroča največ škode v kmetijstvu. Kmetijska suša
pomeni predvsem težave z izsušenimi tlemi in zato sušni stres kmetijskih rastlin. V praksi se
kot indikator uporablja tako imenovana površinska vodna bilanca (tudi meteorološka vodna
bilanca), torej razlika med količino padavin v nekem obdobju, in potencialno izgubo vode s
površja zaradi izhlapevanja in dihanja rastlin – potencialno evapotranspiracijo. Z meteorološko
vodno bilanco razmeroma preprosto, vendar objektivno določamo sušno obdobje, kar je
primerna podlaga za prvo oceno pojava kmetijske suše. Ključna sta razporeditev padavin in
razmerje med količino padavin ter količino izhlapele vode. Če se za obdobje uporabi
standardno vegetacijsko obdobje (med 1. aprilom in 30. septembrom), se tako najbolj
preprosto ponazori razmerje med padavinami in izhlapelo vodo v vegetacijski sezoni.
Meteorološka vodna bilanca ocenjuje količine neto dotoka ali odtoka vode na površini tal na
nekem območju v točno določenem časovnem obdobju. S kumulativno vodno bilanco v
izbranem vegetacijskem obdobju se lahko ugotavljajo začetek, potek in konec kmetijske suše
na različnih lokacijah. Dolgoletni nizi podatkov o meteorološki vodni bilanci omogočajo, da se
s statističnimi metodami prek statističnih pragov ugotovi tudi jakost suše.
V zadnjih petdesetih letih (1963–2013) je v RS suša kar 18-krat povzročila težave različno
velikih razsežnosti v kmetijski proizvodnji, in sicer v letih 1967, 1971, 1976, 1983, 1984, 1988,
1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 in 2013. V teh letih je bil
povprečni kumulativni primanjkljaj vode (negativna vodna bilanca) za kmetijske rastline v
poletnem obdobju od junija do konca avgusta v prizadetih regijah večji kot 100 mm. Takšen
primanjkljaj se je največkrat, 43-krat, pojavil na Primorskem, 15-krat v Prekmurju, po 11-krat v
Podravju in na Goriškem, na drugih območjih pa od šestkrat do osemkrat. Leta 2013 se je
pojavil tako visok primanjkljaj tudi na Koroškem, kar v preteklosti ni bilo pogosto. Velika škoda
se je pojavila dvanajstkrat po letu 1990, od tega kar devetkrat po letu 2000. Med najhujšimi je
bilo leto 2003, ko je več kot 60 odstotkov slovenskega ozemlja prizadela ekstremno huda suša.
Značilnost kmetijskih suš je, da so pogostejše in intenzivnejše v zadnjih desetih letih. Pojavnost
pa je tako časovno kot prostorsko od leta do leta drugačna. Dejstvo je, da suša poleg najbolj
ranljivih regij severovzhodnega in jugozahodnega dela države prizadene tudi druga območja.
Suše so v letih 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2012 in 2013 dosegle razsežnosti naravne
nesreče. Ocenjena neposredna škoda je presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov
državnega proračuna, s čimer je bil dosežen predpisani prag za pomoč skladno z Zakonom o
odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Uradni list RS, št. 75/03, 114/05 – UPB, 90/07,
102/07, 40/12 – ZUJF in 14/14). Ocenjena škoda v teh primerih je tudi glavni vir podatkov o
vplivu suše kot naravne nesreče.
V oceni tveganja so bili narejeni trije osnovni scenariji tveganja za sušo. Dva scenarija
vsebujeta tipične značilnosti opisanih pojavov suše, en scenarij pa obravnava hipotetično
izredno močan pojav suše.
Prvi scenarij tveganja predstavlja sušo, ki škodo v kmetijstvu povzroča le v posameznih regijah
in ne na ozemlju celotne države. Škoda je omejena tako glede skupne površine kmetijskih
zemljišč kot skupne finančne in gospodarske škode v kmetijstvu, ki praviloma ne dosega 50
milijonov evrov. Primeri uresničitve scenarija za takšno sušo so suše v letih 2001, 2006 in
2007. Analiza povratnih dob, narejena na podlagi več kot 50-letnega arhiva meteoroloških
podatkov je pokazala, da je povratna doba takšnega dogodka krajša od 25 let. Glede na merila
za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo ta scenarij tveganja torej po verjetnosti pojava spada v
četrto stopnjo verjetnosti (povratna doba pet do 25 let).
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Drugi scenarij tveganja predstavlja pojav suše, ki zajame večji del države in v kmetijstvu
povzroči veliko materialno škodo, ki presega 100 milijonov evrov. Primer uresničitve tega
scenarija sta suši leta 2003 in 2013. Kljub temu da je do takšnega dogodka prišlo kar dvakrat
v desetih letih, je statistična analiza privedla do ocene za povratno dobo približno 100 let.
Ocena je narejena na podlagi več kot 50-letnega arhiva, še enkrat pa je treba poudariti, da
časovni trendi znotraj obravnavanega obdobja niso upoštevani.
Tretji scenarij tveganja je scenarij hipotetične suše, ki se v zadnjih dobrih 70 letih (verjetno pa
tudi prej) še ni zgodila. Uničena bi bila najmanj polovica celotne kmetijske pridelave, škoda bi
presegla en odstotek BDP. Posledice bi se pojavile tudi v drugih sektorjih gospodarskega in
družbenega življenja.
O zanesljivosti scenarijev tveganja je mogoče ugotoviti, da sta prva dva zelo zanesljiva. Ne
samo zato, ker so se takšni dogodki v zadnjem obdobju že zgodili, temveč tudi zato, ker so se
zgodili večkrat, zato je mogoče zanesljivo oceniti tudi verjetnost oziroma pogostost pojava, ne
le posledice. Zaradi enakih vzrokov je Scenarij tveganja 3 precej manj zanesljiv in tudi slabše
opisan, saj ga ne moremo potrditi z resničnim primerom, na katerega bi lahko oprli oceno
posledic. Bolj zanesljiva pa je verjetnost pojava po Scenariju tveganja 3, saj lahko dokaj
zanesljivo ugotovimo, da je njegova povratna doba daljša od 200 let.
Obseg posledic vseh treh scenarijev tveganja je bil primerjan z merili, enotnimi za vse nesreče,
za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo. Glede na velikosti vplivov v
primerjavi z merili so posledice in verjetnost vseh treh scenarijev tveganja predstavljeni v
posameznih matrikah tveganja z razdruženim prikazom vplivov ter v matriki tveganja z
združenim prikazom vplivov. Matrike tveganja predstavljajo grafični prikaz velikosti vplivov in
verjetnosti vseh obravnavanih scenarijev tveganja glede na merila za ovrednotenje vplivov
tveganja in verjetnosti za nesrečo. Prek različnih kombinacij stopenj vplivov in verjetnosti v
matrikah tveganja, pri čemer imajo večjo težo vplivi, pridemo do štirih mogočih stopenj
tveganja.
Matrike tveganja za sušo z oceno vplivov na ljudi ni oziroma je ostala neizpolnjena, saj
neposrednega vpliva na ljudi (mrtvi, ranjeni in preseljeni prebivalci v smislu trajnega ukrepa)
pri suši ni. Tudi politični in družbeni vplivi so zanemarljivi – z izjemo Scenarija tveganja 3, pri
čemer je treba upoštevati vpliv na BDP v letu nesreče in naslednjem letu. Ob izjemni škodi v
kmetijstvu lahko pričakujemo, da bo tudi v letu po nesreči prihodek iz kmetijstva bistveno
zmanjšan, kar lahko povzroči padec BDP za približno en odstotek. Zato lahko za Scenarij
tveganja 3 z vidika političnih in družbenih vplivov šteje druga stopnja teh vplivov.
Najpomembnejši vpliv suše pa je neposredna gospodarska škoda v kmetijstvu. Škoda se lahko
oceni neposredno iz preteklih dogodkov (scenarija tveganja 1 in 2) ali z manjšo zanesljivostjo
za hipotetičen Scenarij tveganja 3. Glede na podatke o škodah ob sušah, ki so predstavljale
osnovo scenarijev tveganja 1 in 2 (suše v letih 2001, 2003, 2006, 2007 in 2013), so
gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino za scenarij tveganja 1 uvrščeni v
prvo stopnjo, za Scenarij tveganja 2 pa v drugo stopnjo. Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi
na kulturno dediščino za Scenarij tveganja 3 so s srednjo zanesljivostjo uvrščeni v tretjo
stopnjo.
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Slika 12: Uvelost pri sladkorni pesi med sušo leta 2003

Ocena namenja tudi pozornost tudi vplivu bodočih podnebnih sprememb na pojav suše.
Najnovejša dognanja o pričakovanih globalnih spremembah podnebja (s poudarkom na 21.
stoletju) so zbrana v petem poročilu IPCC. Novost v tem poročilu so novi scenariji časovnih
potekov emisij toplogrednih plinov, spremljajočih sprememb pokrovnosti tal ter koncentracij
različnih primesi v zraku (tako toplogrednih plinov kot različnih polutantov in drugih primesi).
Ker ne gre samo za sklepanje na končno koncentracijo toplogrednih plinov ob koncu 21.
stoletja, se ti scenariji imenujejo »značilni poteki vsebnosti« (Representative Concentration
Pathways – RCP). Poročilo obravnava štiri različne scenarije značilnih potekov vsebnosti
toplogrednih plinov z oznakami RCP8.5, RCP6, RCP4.5 in RCP2.6. Imena so določena po
pribitku neto dolgovalovnega sevanja na površini Zemlje, ki je posledica povečane
koncentracije toplogrednih plinov v ozračju.
Za najbolj črnogledega velja značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov RCP8.5, ki
predvideva stalno vztrajno rast koncentracije toplogrednih plinov celotno 21. stoletje in
nadaljevanje rasti tudi v naslednjem stoletju. Ob koncu 21. stoletja naj bi bil pribitek neto
dolgovalovnega sevanja 8,5 W/m2, kar po izračunih, narejenih s pomočjo globalnih klimatskih
modelov, pomeni dvig povprečne temperature na površju Zemlje za približno 3,7 stopinje
Celzija glede na referenčno obdobje 1986–2005 (zaradi negotovosti pri izračunu je primerneje
navajati interval od 2,6 do 4,8 stopinje Celzija). Sledita dva značilna poteka vsebnosti
toplogrednih plinov, ki v 21. stoletju predvidevata ustavitev rasti emisij in stabilizacijo
koncentracij toplogrednih plinov zaradi tehnološkega razvoja in usklajenega delovanja politik
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večine svetovnih držav. Značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov RCP6 predvideva
stabilizacijo pri pribitku neto dolgovalovnega sevanja 6 W/m2, značilni potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP4.5 pa pri 4,5 W/m2. Značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov
RCP6 naj bi po izračunih do konca 21. stoletja privedel do povprečnega dviga temperature za
2,2 stopinje Celzija (oziroma v razponu od 1,4 do 3,1 stopinje Celzija), značilni potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP4.5 pa do povprečnega dviga temperature 1,8 stopinje Celzija
(oziroma v razponu od 1,1 do 2,6 stopinje Celzija). Najbolj optimističen značilni potek RCP2.6
predvideva, da bi pribitek dolgovalovnega sevanja v prvi polovici 21. stoletja narasel do 3
W/m2 in nato začel upadati. Do konca 21. stoletja bi upadel na 2,6 W/m2, kar bi povzročilo
dvig povprečne temperature za približno eno stopinjo Celzija (oziroma v razponu od 0,3 do
1,7 stopinje Celzija). Za potek dogodkov po najbolj optimističnem značilnem poteku vsebnosti
toplogrednih plinov RCP2.6 pa bo potrebno polno sodelovanje vseh držav sveta in skupno
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za do 70 odstotkov.
Za ocene podnebnih sprememb na tako majhnem območju, kot je Slovenija, je potrebno
globalne ocene sprememb podnebja prilagoditi za uporabo na podrobnejši prostorski skali. V
prvi fazi je prilagoditev na kontinentalno prostorsko skalo opravil konzorcij, zbran v evropskem
projektu EURO-CORDEX. V drugi fazi pa bo za območje Slovenije izračune v še podrobnejši
prostorski skali pripravil ARSO, ki je v letu 2016 začel s projektom Ocena podnebnih
sprememb do konca 21. stoletja. Projekt obravnava pripravo ocene podnebnih sprememb v
prihodnosti ter njihov vpliv na izredne dogodke, kot so vročinski valovi, suše, izredni
padavinski pojavi, pozebe, visokovodne razmere ipd. Za ta namen je že vzpostavljena zbirka
rezultatov podnebnih modelov v dnevni časovni skali za obdobje 2005–2100 za najnižjo in
najvišjo dnevno temperaturo zraka, povprečno relativno vlago, povprečno hitrost vetra,
energijo sončnega obsevanja in količino padavin. Podatki temeljijo na rezultatih projekta
EURO-CORDEX za dva izbrana značilna poteka vsebnosti: zmerno optimističnega
značilnega poteka vsebnosti toplogrednih plinov RCP4.5 (ki globalen dvig temperature
omejuje na približno dve stopinji Celzija) in pesimističen značilni potek vsebnosti toplogrednih
plinov RCP8.5, ki ne predvideva stabilizacije vsebnosti toplogrednih plinov.
Na podlagi modelskih rezultatov za temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in
energijo sončnega obsevanja ter padavine je ARSO za oceno kmetijske suše v prihodnosti
ocenil potencialno evapotranspiracijo in povratne dobe za 60-dnevni vodni primanjkljaj – po
enaki metodologiji, kot je bila uporabljena za oceno tveganja pojava kmetijske suše na podlagi
arhivskih merskih podatkov. V tej oceni tveganja za nastanek suše v spremenjenih podnebnih
pogojih so bili uporabljeni modelski rezultati regionalnega modela CCLM4, vgnezdenega v
globalni model MPI-M-MPI-ESM-LR. Ta se je po več indeksih ujemanja izkazal za najboljšega;
vse rezultate modelskih simulacij so namreč verificirali za spremenljivki povprečna dnevna
temperatura zraka in dnevna količina padavin v šestih slovenskih regijah. Regije so bile
določene z izbrano statistično metodo razvrščanja v skupine na podlagi povprečnih mesečnih
vrednosti glavnih meteoroloških spremenljivk v modelski mreži za obdobje 1981–2010 ter
sezonskih trendov teh spremenljivk za obdobje 1961–2011. Rezultati modelskih simulacij na
dnevni časovni skali so se najprej agregirali po posameznih regijah, nato pa zbrali skupaj po
mesecih za verifikacijsko obdobje 1989-–2005. Agregatne vrednosti za dopolnitev treh
izvornih scenarijev tveganja so bile pridobljene na enak način kot za izvorne tri scenarije
tveganja, narejene na podlagi arhivskih merskih podatkov – dnevne časovne vrste so bile
izpisane za osem lokacij, ki ustrezajo meteorološkim postajam, in združene v enotno časovno
vrsto z izračunom prostorsko uteženega povprečja.
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V matrikah tveganja za sušo na slikah 13–16 je poleg osnovnih treh scenarijev tveganja
umeščenih še šest scenarijev tveganja za sušo. Ti scenariji tveganja so v bistvu izvorni
Scenariji tveganja za sušo 1, 2 in 3, na novo ovrednoteni prek predvidenih podnebnih
sprememb. Za ovrednotenje vpliva podnebnih sprememb na sušo sta bila izbrana značilna
poteka vsebnosti toplogrednih plinov v prihodnosti – zmerno optimistični potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP4.5 (Scenariji tveganja 4, 5 in 6) in pesimistični potek vsebnosti
toplogrednih plinov RCP8.5 (Scenariji tveganja 7, 8 in 9). Upoštevana je bila predpostavka,
da bo ranljivost in izpostavljenost družbe na sušo (oziroma, v tej oceni, kmetijstva) v RS ostala
na enaki ravni tudi v 21. stoletju in da bodo podobne suše povzročale tudi podobne posledice,
kot so jih leta 2003, 2006, 2012 in 2013. To je vzrok, zakaj vplivi v matrikah tveganja za sušo
za te Scenarije tveganja od 4 do 9 ostajajo v enakih okvirih kot pri izvornih treh scenarijih
tveganja. Vsi premiki glede na izvorne scenarije tveganja za sušo, do katerih je ob novem
ovrednotenju prišlo, so horizontalni, torej v smeri proti večji verjetnosti pojavljanja.
Ocena verjetnosti pojava za Scenarij tveganja 1 in Scenarij tveganja 2 se tudi v spremenjenem
podnebju ob značilnem poteku vsebnosti toplogrednih plinov RCP4.5 ne spremeni.
Negotovosti (meje 95 odstotkov intervala zaupanja) ne nakazujejo, da bi se suše z značilno
povratno dobo 10 let pojavljale značilno pogosteje kot na pet let. Tudi pri daljši povratni dobi
je analiza podatkov pokazala, da zgornja meja intervala zaupanja ostaja v bližini 100-letne
povratne dobe, kar ne opravičuje premika v smeri večje verjetnosti. Ocena verjetnosti pojava
za Scenarij tveganja 3 pa se poveča za eno stopnjo, saj to nakazuje premik povratne dobe
pod 100 let, tudi zgornja meja intervala zaupanja ostaja na nivoju približno 100 let, kar
opravičuje premik proti večji verjetnosti za en razred. Ti trije scenariji tveganja, v katerih je
upoštevan značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov RCP4.5, kot že omenjeno, v matrikah
tveganja za sušo označeni kot Scenariji tveganja 4, 5 in 6.
Ob upoštevanju pesimističnega značilnega poteka vsebnosti RCP8.5 se ocena verjetnosti za
Scenarij tveganja 1 premakne oziroma poveča za en razred, saj so vse ocene premika 10letne povratne dobe (vključno z mejami intervala zaupanja) pod petimi leti. Ocena verjetnosti
za Scenarij tveganja 2 se prav tako premakne (poveča) za en razred, izračuni kažejo premik
povratne dobe precej pod 25 let. Na ravni približno 25 let je tudi zgornja meja intervala
zaupanja. Ocena verjetnosti Scenarija tveganja 3 pa se premakne (poviša) kar za dva razreda.
250-letna povratna doba se namreč premakne v območje 20–25-letne povratne dobe, zgornja
meja intervala zaupanja pa je pod 100 leti. Ti trije scenariji tveganja so v matrikah tveganja
zapisani kot Scenariji tveganja 7, 8 in 9.
Poudariti je treba, da so vse ocene premikov dodatnih oziroma dopolnjenih scenarijev
tveganja v spremenjenih podnebnih razmerah zelo nezanesljive v primerjavi z umeščenostjo
izvornih Scenarijev tveganja 1, 2 in 3, ki so bili oblikovani na podlagi arhiva meritev, torej za
preteklo in sedanje podnebje. Scenariji tveganja 4 do 9, ki vključujejo tudi vplive podnebnih
sprememb, so zato obarvani svetlo sivo.
Na podlagi razpoložljivih podatkov še ni možno točno napovedati bodočih sprememb v
krajevnem in časovnem pojavljanju suše zaradi bodočih podnebnih sprememb. V splošnem
pa se bo verjetnost suše verjetno najbolj povečala v južni polovici države (zlasti v
jugovzhodnem delu) in v topli polovici leta.
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Običajno se kot reprezentativen ne določi scenarij tveganja, ki je teoretično najhujši še mogoč,
zato je bil najprej izločen Scenarij tveganja 3. Prav tako ni bil ustrezen Scenarij tveganja 1, ki
je bil velikokrat uresničen (torej se dogaja zelo pogosto) in ne prinaša velikih posledic. Za sušo
je bil zato kot reprezentativen scenarij tveganja izbran izvorni drugi scenarij tveganja.
Reprezentativni scenarij tveganja je v matrikah tveganja za sušo pisan poševno. Lahko bi bil
sicer izbran predvsem Scenarij tveganja 2, ovrednoten z dodatnimi vplivi zaradi podnebnih
sprememb po optimističnem scenariju značilnega poteka vsebnosti toplogrednih plinov
RCP4.5 (torej Scenarij tveganja 5), kar bi bilo kdaj v prihodnosti verjetno smiselno storiti.
Trenutno se za to nismo odločili zaradi zaenkrat še prevelike nezanesljivosti samega scenarija
tveganja in rezultatov analize tega scenarija tveganja. Res pa je tudi, da je položaj Scenarija
tveganja v matrikah tveganja za sušo enak kot položaj izvornega Scenarija tveganja 2.
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Slika 13: MATRIKA TVEGANJA ZA SUŠO – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 14: MATRIKA TVEGANJA ZA SUŠO – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI

IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 15: MATRIKA TVEGANJA ZA SUŠO – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 16: MATRIKA TVEGANJA ZA SUŠO Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Pripravljena je bila tudi notranja kategorizacija tveganja za sušo po posameznih prostorskih
enotah, in sicer po občinah. Tudi za notranjo kategorizacijo se glede na velikost tveganja lahko
uporabi petstopenjska kategorizacija. Kategorizacija je lahko podlaga za različne aktivnosti in
odločitve, povezane z vrsto tveganja. Merila za notranjo kategorizacijo oziroma geografsko
porazdelitev tveganja so posebna za vsako nesrečo in niso primerljiva med posameznimi
nesrečami, saj morajo biti prilagojena nesrečam. Pri tej kategorizaciji bodoče podnebne
spremembe niso upoštevane.
Notranja kategorizacija tveganja za sušo je bila sestavljena iz kombinacije treh komponent.
Prvi dve komponenti sta naravna dejavnika, in sicer meteorološka vodna bilanca in
prevladujoče lastnosti tal na kmetijskih površinah v občini (rastlinam dostopna voda v tleh). Za
kategorizacijo po občinah je bilo treba oba podatka združiti na raven posamezne občine.
Poleg naravnih dejavnikov pa moramo upoštevati tudi empirične podatke o škodah zaradi
suše. Zanimiva je zlasti primerjava škode zaradi suše s prihodki prebivalstva v posamezni
občini. Produkt števila aktivnih prebivalcev in povprečne bruto plače leta 2013 oriše skupni
prihodek prebivalstva v posamezni občini. Podatek seveda ni popoln, saj ne upošteva migracij
(zaslužki prebivalstva v sosednjih občinah, večjih urbanih središčih in sosednjih državah), zato
ne odslikava resničnega standarda tam živečih prebivalcev. Prikaže pa sliko o splošni
gospodarski aktivnosti v posamezni občini. Primerjava oziroma razmerje med skupno škodo
zaradi suše v obdobju 2007–2013 in skupnimi bruto prihodki prebivalstva pokaže, v katerih
občinah so škode tako velike, da v omenjenem obdobju, po treh večjih sušah, praktično izničijo
prihodke prebivalstva v lokalnem gospodarstvu. V nekaterih občinah v severovzhodnem delu
države to razmerje celo presega 2, torej je bila škoda zaradi suše v obdobju 2007–2013
dvakrat večja, kot so bili letni prihodki prebivalstva v lokalnem gospodarstvu. To razmerje je
poleg teh dveh naravnih komponent tretja, družbena komponenta z razmeroma večjo utežjo,
upoštevana v notranji kategorizaciji tveganja.
Na sliki 17 je prikazana notranja kategorizacija tveganja za sušo, narejena na podlagi
omenjenih treh komponent prostorske razporeditve tveganja. Pričakovano ta slika pokaže
večjo stopnjo tveganja v severovzhodnih delih države, v večini submediteranskega dela države
ter deloma tudi v jugovzhodnem delu.
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Slika 17: Kategorizacija tveganja pojava suše po občinah, narejena na podlagi meteoroloških
podatkov, podatkov o tleh ter podatkov o škodah zaradi suše v obdobju 2007–2013

Na podlagi reprezentativnega scenarija tveganja za sušo, to je Scenarija tveganja 2, je
ugotovljena stopnja tveganja za sušo srednja, kar sicer velja tudi za bolj hipotetičen in manj
verjeten Scenarij tveganja 3, kar pa se zaradi podnebnih sprememb lahko dokaj hitro
spremeni, kar na primer dokazuje po pesimistični varianti značilnega poteka vsebnosti
toplogrednih plinov RCP8.5 dopolnjen omenjen scenarij tveganja (Scenarij tveganja 9).
Kljub temu da je tveganje zaradi suše v primerjavi z nekaterimi drugimi nesrečami res nekoliko
manj izraženo oziroma srednje, pa je zaradi pogostosti suše treba nameniti več pozornosti
zmanjševanju ranljivosti družbe in gospodarstva. Glede na pretekle škode je treba predvsem
zmanjšati ranljivost kmetijstva na pojav vročinskih valov in manjka količine padavin, zlasti v
poletnih mesecih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot dva izmed mogočih
ukrepov že promovira intenzivnejše namakanje (ki je v primerjavi zlasti s sredozemskimi
državami še vedno zelo slabo razvito) in razporeditev pridelave na sušo bolj občutljivih
kmetijskih kultur glede na naravne razmere.
Več podatkov o tveganju za sušo, tudi s podatki, kako bodo na suše vplivale bodoče podnebne
spremembe, je v Oceni tveganja za sušo, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za
okolje in prostor.
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5.3 Ocena tveganja za poplave
Oceno tveganja za poplave je leta 2015 izdelal in leta 2016 dopolnil Direktorat za vode
Ministrstva za okolje in prostor (danes Direkcija RS za vode).
Poplave v RS so pogoste in mnogokrat povzročajo veliko škodo. Še več, med vsemi naravnimi
nesrečami, ki povzročajo večjo škodo, so poplave verjetno najpogostejša nesreča. Poplavno
je ogroženih približno 300.000 hektarjev zemljišč (od tega več kot 200.000 hektarjev zemljišč
ogrožajo predvsem hudourniške poplave), kar pomeni približno 15 odstotkov površine države.
Poplave se lahko pojavljajo vse leto, najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih
padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji in so predvsem krajevne in hudourniške.
Poplave povzročajo smrtne žrtve, gospodarske izgube, družbeno in okoljsko škodo. Škoda na
območjih poplavljanja je navadno razmeroma velika in vključuje poškodbe stanovanjskih
objektov, gospodarske javne infrastrukture, trgovskih in industrijskih podjetij, pridelka na
kmetijskih zemljiščih itn., pogosto so prekinjeni družbeni in gospodarski procesi. Naravno
okolje lahko ob poplavah ogrozijo okolju škodljive snovi, ki se sprostijo ob poškodbi ali uničenju
objektov, kjer se predelujejo ali hranijo.
Naravne pojave, opisane z obsegom, jakostjo in pogostostjo, na nekem območju zaznavamo
kot naravne nevarnosti, medtem ko družbeno, gospodarsko in okoljsko ogroženost ter
škodljive posledice naravnih dogodkov opredeljujejo zlasti prisotnost, razporeditev in
značilnosti škodnega potenciala. Nevarnostni potencial poplavnih dogodkov se bo tudi v
prihodnje verjetno povečeval, tako zaradi spreminjanja podnebnih razmer kot tudi
neustreznega upravljanja porečij in spreminjanja pokrovnosti tal. Škodni potencial, ki nastane
kot posledica naravne nevarnosti (poplave), opredeljujejo dejavniki kot so izpostavljenost
razsežnost, ranljivost, vrednost in čas obnove.
Poplava je kompleksen dogodek z veliko medsebojno povezanimi dejavniki, vendar pri tem
izstopa povečan pretok vode v vodotokih. Povečan pretok v vodotoku nastane zaradi
padavinskega dogodka na določenem povodju. Količina vode, ki doseže vodotok, je pogojena
z več dejavniki, kot so npr. vegetacija in z njo povezan proces evapotranspiracije, izhlapevanje,
sposobnost infiltracije in zasičenost tal, višina oziroma prisotnost podtalnice, območja
zadrževanja vode (npr. depresije), velikost povodja, naklon terena in pokrovnost tal.
Ko se nenasičeno območje zasiči z vodo, k večanju pretoka reke prispeva še podpovršinski
tok. Podpovršinski tok je del padavin, ki ne ponikne do podtalnice, ampak teče prek zgornjih
podzemeljskih plasti proti vodotoku. Določen del podpovršinskega odtoka doseže strugo takoj,
preostali del pa za to potrebuje daljše časovno obdobje.
Zelo pomembna dejavnika pri pojavu poplav sta tudi taljenje snega in predhodna namočenost
tal, predvsem pa značilni časovni in prostorski padavinski ter vetrovni vzorci v kombinaciji z
vegetacijskimi razmerami (zlasti jeseni in tudi spomladi). Ob poplavah se poleg intenzivnih
erozijskih procesov v in ob strugah vodotokov običajno pojavljajo tudi zemeljski plazovi in
redkeje tudi drobirski tokovi, zato je možnost nastanka tovrstnih verižnih nesreč razmeroma
velika in tudi posledice so lahko znatne.
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Ob sočasnem povečevanju škodnega potenciala zaradi povečevanja območij pozidave,
večanja ranljivosti objektov (neobstoj protipoplavnih gradbenih standardov) in njihove
izpostavljenosti (nezadostno opozarjanje, ozaveščenost in pripravljenost na dogodke) ter
vnosa vrednih premičnin v objekte, se lahko pričakuje povečevanje obsega ogroženih območij
in stopnje tveganja na njih, kar bo seveda treba upoštevati pri načrtovanju upravljanja z
vodami.
Škodni izid na ogroženih območjih je odvisen od obdobnega deleža časa, v katerem so
prebivalci in drugi gradniki prostora resnično na območju, od njihove količine, dovzetnosti za
poškodbe in tržne ali družbene vrednosti. Trajanje nevarnosti je faktor, ki je pri nas manj
pomemben kot npr. tam, kjer se poplavna voda zadrži več dni. Čas, ki je potreben za obnovo
po poplavi, je precej pomembnejši dejavnik, saj pomeni hitro obnovljiv gradnik prostora tudi
manjšo velikost škodnega potenciala.
Za zmanjševanje poplave ogroženosti oziroma stopnje tveganja za poplave je treba z ukrepi
(tako gradbenimi kot negradbenimi) zajeti celoten cikel obvladovanja poplavne ogroženosti:






preprečevanje aktivnosti za zmanjšanje poplavne nevarnosti ter spodbujanje ustrezne
rabe zemljišč, gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi;
varstvo: aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti poplav oziroma zmanjšanje vpliva poplav
na določeni lokaciji in povečevanje odpornosti na poplave;
zavedanje: informiranje prebivalcev o poplavni nevarnosti in ustreznem ukrepanju ob
pojavu izrednega dogodka;
pripravljenost: aktivnosti ob pojavu izrednega dogodka in
obnova: čimprejšnja vzpostavitev stanja pred izrednim dogodkom, izvedba analize in
upoštevanje novih spoznanj.

Posamezne ukrepe je treba izvajati v odvisnosti od problematike in specifičnih značilnosti
porečij s poplavno ogroženimi območji, obstoječega stanja na terenu in zastavljenih ciljev v
okviru zmanjševanja poplavne ogroženosti.
Vsi ti dejavniki določajo velikost škode ob potencialnem nevarnem dogodku. Pri analizi
poplavne ogroženosti se predvsem zaradi razpoložljivih podatkov omejimo na naslednje
parametre vrednotenja tveganosti: obstoj znane možnosti nastopa poplave; razsežnost;
izpostavljenost in ranljivost in vrednost gradnikov prostora.
Kombinacija omenjenih naravnih dejavnikov opredeljuje različne tipe ali vrste poplav, ki
povzročijo različne škode. Škoda ob poplavah, ko se poplavna voda počasi dviga, je precej
manjša in psihološko manj obremenjujoča kot ob hipnih, silovitih poplavah.
Na podlagi glavnih značilnosti poplav in glede na obseg delimo poplave na:
-

hudourniške: so kratkotrajne in silovite, povzročajo pa jih kratkotrajne, a intenzivne
padavine;
nižinske: se pojavljajo v spodnjem toku vodotoka, ko njegova struga preide v ravninske
predele;
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-

poplave na kraških poljih: v kraških poljih se zaradi posebnih hidroloških značilnosti
kraških voda, dolgotrajnih padavin, taljenja snega in lahko tudi žleda običajne ojezeritve
kraških polj povečajo in poplavljajo naselja ob robu kraških polj;
morske: nastanejo kot zaradi dviga morske gladine kot posledica visoke plime,
nizkega zračnega pritiska in juga (južni veter);
mestne: so poplave v mestih in nastanejo zaradi nezmožnosti odvajanja zadostnih
količin padavinskih voda preko sistemov za odvod meteornih voda;
tehnične: se pojavijo zaradi neustreznega delovanja ali porušitve objektov vodne
infrastrukture.

Kot že opisano, so poplave pogost pojav, ki bolj ali manj prizadenejo manjša ali večja območja
države. V spodnji preglednici je prikazano, v koliko statističnih regijah so poplave po letu 2007
povzročile posledice. Iz nje je razvidno, da so bile v štirih večjih poplavnih dogodkih leta 2014
prizadete vse statistične regije.

Preglednica 22: Pregled kumulativnih poplavnih dogodkov po statističnih regijah

Statistične regije v RS

2007 2009 2010 2012 2014

Pomurska

x

Podravska

x

Koroška

x

x

x

x

x

x

Savinjska

x

x

x

x

x

Zasavska

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija

x

x

Osrednjeslovenska

x

x

x

x

x

Gorenjska

x

x

x

x

x

Notranjsko–Kraška (od 1. 1. 2015 dalje Primorsko–Notranjska)

x

x

x

x

Goriška

x

x

x

x

Obalno-kraška
Kumulativni obseg poplav po statističnih regijah v danem letu

x
x

7/12

7/12

x
11/12

x
9/12

12/12

Poplave leta 1990 so bile največje poplave doslej. Preračunano na današnji čas so povzročile
za 551 milijonov evrov škode. Zajele so 70 odstotkov ozemlja RS, razen območja reke Mure
in Koprskega primorja. V vplivnem območju nevarnosti je bilo 240.000 ljudi, izseljenih 237 ljudi,
evakuirano 2600 ljudi, uničenih 190 objektov, poplavljenih 5231 objektov, poplavjenih 398
industrijskih objektov, porušenih 96 mostov, poškodovanih 280 mostov, poškodovanih 2683
kilometrov cest, uničenih 20 kilometrov železniške proge, sproženih 480 zemeljskih plazov,
registriranih 2000 zdrsov zemljin in kamnin. Največji delež škode je utrpelo gospodarstvo (28
odstotkov vse škode). Po območjih je bil največji delež škode (62 odstotkov) na območjih v
porečju Savinje in Sotle. Obdobje 1990–2014 se uvršča med obdobja s pogostejšimi
poplavnimi dogodki, obenem pa so škode večje v primerjavi s prejšnjimi obdobji, zlasti zaradi
večjega škodnega potenciala na poplavnih območjih in občutnega zmanjšanja sredstev in
kadra na področju urejanja voda. Hujše poplave po letu 1990 so bile v letih 1994, 1998, 2007,
2009, 2010, 2012 in 2014. Večina teh dogodkov je povzročila nad 100 milijonov evrov
neposredne škode, nekatere tudi več kot 200 milijonov evrov.
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Poplave pogosto povzročijo tudi smrtne žrtve, ki pa jih je v zadnjih desetletjih vseeno manj kot
npr. ob poplavah v prvi polovici in sredi prejšnjega stoletja (ob poplavah leta 1926, 1933 in
1954). To se lahko pripiše tudi boljši ozaveščenosti in obveščenosti prebivalcev.
Na podlagi analize preteklih poplav sta bila za Oceno tveganja za poplave narejena dva
scenarija tveganja.
Za prvi scenarij tveganja je izbran poplavni dogodek velike razsežnosti, pri katerem je
poplavljena površina od tretjine do polovice območja države. Privzete so predpostavke, da je
intenziteta padavin velika in da padavine trajajo od enega do treh dni. Izbranemu scenariju so
primerljive poplave iz leta 2007, 2009, 2010 in septembrske poplave leta 2014. V tem primeru
govorimo o velikih poplavah. Scenarij tveganja 1 ima verjetnost nastopa poplavnega dogodka
od pet do 25 let.
Scenarij tveganja 2 prevzema predpostavko, da je poplavljena več kot polovica ozemlja RS.
Gre katastrofalne poplave, ki so primerljive poplavam leta 1990 in 2012. Poplavam iz 1990 so
primerljive še poplave leta 1933. V scenariju je privzeta predpostavka, da padavine trajajo več
kot tri dni. Za ta scenarij tveganja je bila ocenjena verjetnost pojava med 25 in 100 let.
Poplavne površine za oba scenarija tveganja so omejene na znane oziroma določene površine
potencialne poplavne nevarnosti.

Slika 18: Poplavni nevarnostni potencial iz leta 2012
Po Scenariju tveganja 1 je število mrtvih in ranjenih manjše kot pri Scenariju tveganja 2, kar je
razumljivo glede na to, da so poplave, ki jih predvideva Scenarij tveganja 2, obsežnejše in
močnejše. Prevladujoč vpliv pa je v obeh primerih število ranjenih ljudi, kar ob upoštevanju
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posledic preteklih poplav in ob dejstvu, da se mnogim protipoplavnim objektom izteka
življenjska doba ter je njihova funkcionalnost v prihodnosti lahko vprašljiva, Scenarij tveganja
1 uvršča v tretjo stopnjo vplivov na ljudi, Scenarij tveganja 2 pa v četrto.
Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino so pri Scenariju tveganja 2 za
stopnjo večji, glede na predpostavko, da je poplavljeno večje območje RS kot v Scenariju
tveganja 1. Za Scenarij tveganja 2 je predvidena škoda večja od 440 milijonov evrov oziroma
1,2 odstotka BDP iz leta 2014. Za primerjavo: največje poplave doslej, novembra leta 1990,
so skupaj z drugimi pojavi (zemeljski plazovi itd.) povzročile preračunano za 551 milijonov
evrov neposredne škode, kar pomeni 1,52 odstotka BDP iz leta 2014.
Vrednost političnih in družbenih vplivov je pri Scenariju tveganja 1 pričakovano nižja (2,72) kot
pri Scenariju tveganja 2 (3,86), Scenarij tveganja 1 je zato uvrščen v tretjo stopnjo, Scenarij
tveganja 2 pa v četrto stopnjo političnih in družbenih vplivov.
Na podlagi analiz iz Predhodne ocene poplavne ogroženosti Republike Slovenije je bilo
prepoznano, da se večina poplav dogaja v razponu povratnih dob od dveh do 500 let, pretežno
pa v razponu s povratno dobo od pet do100 let.
Scenarij tveganja 1 temelji na analizi poplavnih dogodkov iz let 2007, 2009, 2010 in 2014. Te
poplave so medsebojno primerljive glede na predvidene robne pogoje zastavljenega scenarija.
Za Scenarij tveganja 1 je bila določena možnost nastopa s povratno dobo od pet do 25 let in
je bila ocenjena s stopnjo verjetnosti 4. Scenarij tveganja 2 temelji na analizi poplavnih
dogodkov leta 1990 (primerljivo s poplavo leta 1933) in poplavami leta 2012. Ta poplavna
dogodka sta medsebojno primerljiva glede na predvidene robne pogoje zastavljenega
scenarija. Za Scenarij tveganja 2 je bila določena možnost nastopa s povratno dobo 25–100
let in je bila ocenjena s stopnjo verjetnosti 3.
Reprezentativni scenarij tveganja za poplave je Scenarij tveganja 2. Ta odločitev je bila
opredeljena že v prvi verziji Ocene tveganja za poplave iz leta 2015. Poplave takšnega,
podobnega ali primerljivega obsega in posledic, kot jih predstavlja Scenarij tveganja 2, so se
v zadnjih 80 letih dogodile trikrat. Poplave, umeščene v Scenarij tveganja 1 in njim primerljive
poplave torej pomenijo zelo veliko tveganje, medtem ko Scenarij tveganja 1, ki obravnava
velike poplave, pomeni veliko tveganje.
Leta 2016 je bila Ocena tveganja zaradi poplav deležna dopolnitev z nekaterimi podatki,
vezanimi na podnebne spremembe. Izdelana je bila tudi splošna analiza vpliva podnebnih
sprememb na tveganje za poplave.
Analizo sprememb klimatoloških parametrov v prihodnosti (kar je podrobneje opisano že v
posebnem poglavju te ocene, ki v splošnem obravnava problematiko podnebnih sprememb,
ter v povzetku Ocene tveganja zaradi suše v poglavju 5.2), se lahko oceni le prek obstoječih
klimatoloških modelov. ARSO je leta 2016 že razpolagal z modeli, ki analizirajo mesečne
vrednosti klimatoloških parametrov. Ti modeli podajo oceno z določeno stopnjo natančnosti.
Na podlagi teh modelov so bili izdelani podnebni scenariji. Ocena vpliva podnebnih sprememb
na spreminjanje tveganja zaradi poplav je podana na podlagi rezultatov teh podnebnih
scenarijev.
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Na podlagi obstoječih podnebnih scenarijev je že danes mogoče zelo na splošno sklepati, da
se bo količina padavin vsaj v zimskem času povečala, kar mogoče pomeni tudi večjo verjetnost
za pojav poplav oziroma poplave večje intenzitete v zimskem času. To predpostavka je bila
leta 2016 tudi uporabljena pri dopolnitvi Ocene tveganja za poplave z upoštevanjem vpliva
podnebnih sprememb.
Trenuten proces analize podnebnih sprememb in predvidenih aktivnosti je podan na sliki 19.

Slika 19: Proces priprave ocene tveganja poplave z upoštevanjem podnebnih sprememb. Že
izvedene aktivnosti so v modrih kvadratkih, še načrtovane pa v zelenih.

Temperature zraka se bodo v prihodnjih desetletjih glede na predvidevanja dvigale. Zaradi
dviga temperatur se ocenjuje, da bo v zimskem času vsaj v nižjih predelih manjši delež
padavin, kot danes, v obliki snega in večji v obliki dežja. Iz podnebnih scenarijev izhaja tudi
ocena, da bo vsaj v nižjih predelih v zimskem času ob manjšem deležu snežnih padavin
absolutno več padavin, kar bo lahko negativno vplivalo na poplavno varnost v hladni polovici
leta. Glede na navedeno je mogoče predvidevati, da bo kumulativni vpliv večjih količin dežja
in manjših količin snega, skupaj z absoutno višjo količino padavin v zimskem času, vplival tako
na pogostost kot na intenziteto bodočih poplavnih dogodkov, zlasti v zimskem času.
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Slika 20: Modelsko ocenjeno zvišanje letne povprečne temperature v obdobju 2021–2050
glede na obdobje 1961–1990 v stopinjah Celzija

Slika 21: Modelsko ocenjene spremembe količine padavin po letnih časih v obdobju 2021–
2050 glede na obdobje 1961–1990 v odstotkih
Za višjo natančnost bi bilo treba izdelati modele z analizo dnevnih vrednosti klimatoloških
parametrov, ki v času dopolnitve ocene leta 2016 še niso bili na voljo. Rezultate teh
klimatoloških modelov bo mogoče uporabiti za natančnejše podnebne scenarije in kot vhodne
podatke za hidrološke modele.
Leta 2016 je bila na podlagi novih klimatoloških modelov (urna analiza klimatoloških podatkov)
predvidena tudi izdelava hidroloških modelov. S temi modeli bo na podlagi rezultatov novih
klimatoloških modelov mogoče podati tudi oceno, za koliko se bodo spremenile hidrološke
razmere zaradi vpliva podnebnih sprememb. Šele z zaključkom tega procesa bo mogoče
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podati ocene podnebnih sprememb in njihov vpliv na tveganje zaradi poplav z višjo stopnjo
zaupanja od trenutno razpoložljivih in uporabljenih v Oceni tveganja za poplave. Z izdelavo
hidroloških modelov in z upoštevanjem vhodnih podatkov iz klimatoloških modelov z dnevno
analizo parametrov bo mogoče podati oceno, koliko se bodo pretoki na določenih povodjih ali
celo vodotokih povečali ali zmanjšali, in posledično bo mogoče podati tudi bolj natančno oceno
tveganja za poplave.
Pri dopolnitvi Ocene tveganja za poplave z vplivi podnebnih sprememb se je izhajalo iz dveh
predpostavk. Optimistična predpostavka ne predvideva spremembe verjetnosti pojava poplav,
druga, pesimistična predpostavka pa predvideva, da bo verjetnost pojava poplav zaradi
podnebnih sprememb večja kot je trenutno. Obe predpostavki bi lahko posredno povezali s
prihodnjimi spremembami vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju in sicer na vsebnost RCP4.5
(optimistični scenarij) in RCP8.5 (črnogledi scenarij, ki načrtuje stalno rast emisij toplogrednih
plinov v tem in tudi v naslednjem stoletju - več o tem je pisano že v povzetku Ocene tveganja
za sušo in tudi v poglavju, ki splošno obavnava podnebne spremembe v povezavi z
ocenjevanjem tveganj za nesreče). Ker gre za povsem nove vsebine, le-te sicer še niso bile
upoštevane pri ocenjevanju vpliva podnebnih sprememb na tveganje za poplave, ki temeljijo
še na starejših podatkih oziroma poročilih IPCC. Na podlagi obeh predpostavk so bili izvedeni
preračuni izvornih Scenarijev tveganja 1 in 2.
Optimistična ocena za poplavna Scenarija tveganja 1 in 2 z upoštevanjem podnebnih
sprememb sta označena, kot sledi:





Scenarij tveganja (S1҉O) – velike poplave z upoštevanjem podnebnih sprememb in ob
upoštevanju optimistične predpostavke,
Scenarij tveganja (S2҉O) – katastrofalne poplave z upoštevanjem podnebnih
sprememb in ob upoštevanju optimistične predpostavke,
҉…upoštevanje vplivov podnebnih sprememb,
O…optimistična predpostavka.

Zaradi lažjega zapisa teh dveh scenarijev tveganja sta v nadaljevanju ta scenarija označena
kot Scenarij tveganja 3 in Scenarij tveganja 4.

Pesimistična ocena za izvorna poplavna Scenarija tveganja 1 in 2 z upoštevanjem podnebnih
sprememb sta označena kot sledi:





Scenarij tveganja (S1҉P): – velike poplave z upoštevanjem podnebnih sprememb in
ob upoštevanju pesimistične predpostavke,
Scenarij tveganja – (S2҉P): katastrofalne poplave z upoštevanjem podnebnih
sprememb in ob upoštevanju pesimistične predpostavke,
҉…upoštevanje vplivov podnebnih sprememb,
P…pesimistična predpostavka.

Zaradi lažjega zapisa teh dveh scenarijev tveganja sta v nadaljevanju ta scenarija označena
kot Scenarij tveganja 5 in Scenarij tveganja 6. Slednji scenarij tveganja in pripadajočo analizo
tveganja bi lahko v bodoče opredelili tudi kot najhujši mogoči scenarij tveganja za poplave,
zlasti z vidika velikosti gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino, pa
tudi z vidika vplivov na ljudi.
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Na podlagi analize poplavne ogroženosti in ocene parametrov skladno z merili za ovrednotenje
vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo, so vplivi in verjetnost obravnavanih scenarijev
tveganja ti:
Preglednica 23: Izračun vplivov tveganja za matriko tveganja za poplave z razdruženim in
združenim prikazom vplivov tveganja
Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

3

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov ter
vplivov na
kulturno
dediščino
3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
srednje
zanesljiva

4

4

4

4

4

3

srednje
zanesljiva

4

4

3

3,67

4

5

razmeroma
nezanesljiva

4

4,33

4

4

razmeroma
nezanesljiva

Scenariji
tveganja

Stopnja
vplivov
na ljudi

Scenarij
tveganja 1
Scenarij
tveganja 2
Scenarij
tveganja 3
(S1 ҉ O)
Scenarij
tveganja 4
(S2 ҉ O)
Scenarij
tveganja 5
(S1 ҉ P)
Scenarij
tveganja 6
(S2 ҉ P)

4

5

Za Scenarija tveganja 3 in 4, ki temeljita na Scenarijih tveganja 1 in 2, in za katera se pričakuje
le manjše poraste vplivov poplav zaradi podnebnih sprememb (ki pa glede na izvorna
Scenarija tveganja 1 in 2 ne vplivajo na njun položaj v matrikah tveganja za poplave), je bilo
ocenjeno da je stopnja zanesljivosti rezultatov analize tveganja srednje zanesljiva (temno siva
barva). Za »pesimistična« Scenarija tveganja 5 in 6, ki prav tako temeljita na izvornih
Scenarijih tveganja 1 in 2, so ocenjuje, da bosta povzročila večje vplive poplav zaradi
podnebnih sprememb, pa tudi njuna verjetnost je višja. Ker pa ni na voljo ustreznih modelskih
orodjij, s katerimi bi lahko izdelali natančnejšo oceno, je njuna zanesljivost rezultatov trenutno
ocenjena kot razmeroma nezanesljiva (svetlo siva barva).
Zanesljivost analiz tveganja šestih izdelanih scenarijev tveganja za poplave je podana v
naslednji preglednici.

December, 2018

71/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Preglednica 24: Zanesljivost analize tveganja za poplave glede na posamezne scenarije
tveganja
Zanesljivost

Zanesljivost

Stopnja vplivov na
ljudi

Stopnja gospodarskih in
okoljskih vplivov ter vplivov
na kulturno dediščino

Stopnja političnih in
družbenih vplivov

Scenarij
tveganja 1

razmeroma zanesljiva

razmeroma zanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma
zanesljiva

Scenarii
tveganja 2

razmeroma zanesljiva

razmeroma zanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma
zanesljiva

Scenarij
tveganja 3
(S1 ҉ O)
Scenarij
tveganja 4
(S1 ҉ O)
Scenarij
tveganja 5
(S1 ҉ P)
Scenarij
tveganja 6
(S2 ҉ P)

srednje zanesljiva

srednje zanesljiva

razmeroma nezanesljiva

srednje zanesljiva

srednje zanesljiva

srednje zanesljiva

razmeroma nezanesljiva

srednje zanesljiva

razmeroma
nezanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma
nezanesljiva

razmeroma
nezanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma nezanesljiva

razmeroma
nezanesljiva

Scenariji
tveganja

Zanesljivost

Skupna ocena
Zanesljivosti
rezultatov analize
tveganja

Ocena vplivov Scenarija tveganja 1 in 2 na ljudi je razmeroma zanesljiva, ravno tako za
gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino. Ocena političnih in družbenih
vplivov pa je glede na stopnjo zanesljivosti razmeroma nezanesljiva. Skupna ocena
zanesljivosti vplivov glede na ocenjene stopnje vplivov je vseeno ocenjena kot razmeroma
zanesljiva. Zanesljivost ostalih scenarijev tveganja je, kot je razvidno iz zgornje preglednice,
precej manjša. Razmeroma nezanesljiva je tudi ocena verjetnosti vseh novih scenarijev
tveganja (Scenariji tveganja 3 do 6).
Reprezentativni scenarij tveganja za poplave je tudi po dopolnitvi Ocene tveganja za poplave
ostal Scenarij tveganja 2, čeprav bi dolgoročno kazalo razmišljati, da se kot reprezentativnega
zaradi večjih vplivov (ki se sicer ne izkazujejo nujno/vedno preko ugotovljenih stopenj vplivov)
in tudi verjetnosti, v prihodnosti izbere enega od scenarijev tveganja, ki vključuje tudi vplive
podnebnih sprememb, npr. Senarij tveganja 6. Eden glavnih pomislekov, zakaj to ni bilo
storjeno, je v stopnji zanesljivosti teh scenarijev tveganja, ki je v najboljšem primeru le srednje
zanesljiva.
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Slika 22: MATRIKA TVEGANJA ZA POPLAVE – VPLIVI NA LJUDI

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

73/502

Slika 23: MATRIKA TVEGANJA ZA POPLAVE – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI

VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 24: MATRIKA TVEGANJA ZA POPLAVE – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 25: MATRIKA TVEGANJA ZA POPLAVE Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM

VPLIVOV
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Notranja kategorizacija tveganja zaradi poplav, ki pa njihovih večjih vplivov zaradi vpliva
bodočih podnebnih sprememb, kakor se izkazujejo v analizah tveganja nekaterih novih
scenarijev tveganja, ne upošteva, se je v preteklih letih ugotavljala predvsem s Predhodno
oceno poplavne ogroženosti Republike Slovenije in določitvijo območij poplav, med njimi tudi
z določitvijo območij pomembnega vpliva poplav (v nadaljnjem besedilu: OPVP). Podlago tem
aktivnostim predstavlja t. i. poplavna direktiva.
Za določitev ogroženosti zaradi poplav so bile uporabljene vektorske mreže kvadratnih celic
velikosti stranice 75 metrov na poligonu državne meje. Izbira velikosti celice je pomembna za
izboljšanje kakovosti generalizacije poligona, izbira začetne točke pa vpliva na končne
rezultate prostorskih analiz.

Slika 26: Prikaz mreže 75 x 75 metrov za občino Mestno občino Ljubljana (zgoraj) in za OPVP
Ljubljana jug (spodaj)

Za vsako celico je bila na nacionalni ravni narejena predhodna ocena poplavne ogroženosti
skladno s podzakonskimi akti na podlagi metodologije, ki upošteva poplavno nevarnost in
oceno morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav zaradi:







vpliva na ljudi (število stalnih in začasnih prebivalcev);
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti (razsežnost, ranljivost in vrednost
poslovnih subjektov);
kulturne dediščine (ranljivost in vrednost enot nepremične kulturne dediščine);
naravnega okolja (ranljivost in vrednost območij Natura 2000, vodovarstvenih območij
in območij kopalnih voda, ki jih ob poplavi lahko onesnažijo IPPC in SEVESO
zavezanci) in
občutljivih objektov (šole, vrtci; bolnišnice, zdravilišča, domovi za ostarele; arhivi,
muzeji, knjižnice; transportna, vodna in telekomunikacijska infrastruktura; kritična
infrastruktura; službe za posredovanje ob nesrečah - nujna medicinska pomoč, gasilci,
civilna zaščita, gorska reševalna služba).
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Po opravljeni prostorski analizi na ravni celic je bila za določitev OPVP uporabljena
metodologija iz spodnjega diagrama.

statistično-fizikalni parametri
- verjetnost nastopa
- jakost dogodka
- trajanje nevarnosti

NEVARNOSTNI
POTENCIAL
naravnih pojavov

OGROŽENOSTTVEGA

TVEGA
NOST

psihološkosociološki
parametri
- družbena
vrednost
- zavedanje
možnih škodnih
posledic
- zaznava
nevarnosti
- obveščenost in
ozaveščenost

gradnikov
prostora

ŠKODNI
POTENCIAL
gradnikov
prostora

NOST

ekonomski
parametri
- tržna vrednost
- zavarovanost
- dobičkonosnost
- čas odprave
škod oz. obnove

statistično-fizikalni parametri
- izpostavljenost
- razsežnost
- prostorska razporeditev
- ranljivost oz. odpornost

Slika 27: Dejavniki tveganja zaradi naravnih nevarnosti

NEVARNOSTNI POTENCIAL. Scenariji nastopa naravnega pojava na izbranem območju.
Verjetnost nastopa. Verjetnost nastopa naravnega dogodka v določenem
obdobju.
Jakost dogodka. Jakost naravnega dogodka (npr. globina, hitrost vode,
…) določene verjetnosti nastopa.
Trajanje nevarnosti. Trajanje naravnega dogodka določene
jakosti.
ŠKODNI POTENCIAL. Možni škodni izidi ob nastopu nevarnosti na izbranem območju.
Izpostavljenost. Verjetnost prisotnosti gradnikov prostora (ogrožencev) v
določenem obdobju.
Razsežnost. Obseg, število ali velikost gradnikov prostora.
Ranljivost. Strukturna poškodovanost gradnikov prostora ob nastopu
nevarnega dogodka določene jakosti.
Vrednost. Tržna ali družbena vrednost gradnikov prostora.
Čas obnove. Čas odprave škodnih izidov določene velikosti.

Nevarnostni in škodni potencial sestavljajo tri skupine parametrov: verjetnostna, fizikalnosocialno-ekonomska in časovna skupina.
Izsledki analize so pakazali, da je v RS skupno 1190 relevantnejših potencialno poplavno
ogroženih območij, na katerih se skupno nahaja 43.649 stavb, 26.425 poslovnih subjektov in
5038 objektov kulturne dediščine. Z dodatno analizo in javno razpravo je bilo v RS določenih
61 OPVP. V letu 2018 se je začel nov proces oblikovanja OPVP, ki jih bo po novem nekaj več.
Ker je bila Ocena tveganja za poplave izdelana in dopolnjena v obdobju 2015/2016,
predvidenih novosti na področju OPVP razumljivo ne upošteva.
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Slika 28: Območja pomembnega vpliva poplav (OPVP) v RS
V sklopu Predhodne ocene poplavne ogroženosti Republike Slovenije je bil določen in
prostorsko obdelan kombiniran vpliv poplav (zdravje ljudi, gospodarstvo, kulturna dediščina in
okolje), kot prikazuje spodnja slika.

Slika 29: Prikaz kombiniranega vpliva poplav
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V naslednji preglednici so opisani nekateri pomembnejši podatki v zvezi z OPVP v RS,
predvsem kvantitativni pregled vplivov na različne ranljive elemente v prostoru, kot so:
-

površina poplavnega območja,
število stalnih in začasnih prebivalcev,
število stavb s hišno številko,
število enot kulturne dediščine,
število kulturnih spomenikov državnega pomena,
število poslovnih subjektov,
ocenjeno število zaposlenih,
površina potencialno ogroženega (onesnaženje) zavarovanega območja,
število IPPC in SEVESO zavezancev,
dolžina pomembnejše linijske infrastrukture,
število pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena.

Preglednica 24: Območja OPVP in vplivi na ta območja ob poplavah

število stalnih in začasnih prebivalcev

število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Tržič

1,15

4784

549

72

39

370

2112

0,00

1

12

18

Kropa

0,13

387

101

48

7

21

50

0,00

0

1

4

Kamna Gorica

0,10

293

80

33

3

23

35

0,00

0

0

1

Begunje na Gorenjskem

0,09

304

77

21

2

24

33

0,00

0

1

1

Železniki

0,75

2358

490

76

62

200

2238

0,00

1

9

12

Škofja Loka

0,66

2120

433

86

63

202

601

0,00

1

3

13

Ljubljana-severovzhod

1,10

2142

545

3

0

219

519

0,31

0

12

2

Ljubljan
ska Sava

Sora

Zgornja Sava

HGO2

Naziv območja pomembnega vpliva poplav

površina območja (km2)

OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV v RS
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število stalnih in začasnih prebivalcev

število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Zalog - Podgrad - Videm

1,10

1461

304

17

2

92

257

0,00

0

15

3

Medvode - Tacen

0,67

618

155

10

0

97

235

0,00

2

15

3

Gameljne

0,51

832

211

11

2

69

126

0,19

0

1

0

Ljubljana-jug

10,42

32489

5978

73

12

4398

20660

0,00

0

109

48

Dobrova - Brezje pri Dobrovi

1,18

335

72

9

1

50

271

0,00

0

29

5

Vevče - papirnica

0,01

0

1

0

0

1

375

0,00

1

0

0

Stahovica - Kamnik

1,08

1885

342

41

9

206

1989

0,00

4

8

3

Komenda - Moste - Suhadole

0,83

1899

535

24

1

206

418

0,00

0

8

4

Domžale

0,83

2429

551

8

0

257

657

0,00

0

9

7

Nožice

0,25

462

119

7

2

28

45

0,13

0

1

0

Ihan - farme

0,01

0

1

0

0

8

129

0,00

2

0

0

Hrastnik

1,26

2548

311

17

2

242

1897

0,00

4

39

9

Trbovlje

1,09

4569

505

37

7

449

2232

0,00

3

12

11

Srednja Sava

Kamniška Bistrica

Ljubljanica z Gradaščico

HGO2

Naziv območja pomembnega vpliva poplav

površina območja (km2)

OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV v RS
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število stalnih in začasnih prebivalcev

število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Kresnice

0,38

46

17

5

1

2

2

0,00

1

6

0

Zagorje ob Savi

0,32

2187

168

4

0

150

725

0,00

0

0

5

Litija

0,30

1055

90

5

2

88

264

0,00

0

4

5

Kisovec

0,24

1401

168

3

0

84

176

0,00

0

0

3

Sava

0,20

66

22

6

2

8

18

0,00

0

4

0

Celje

5,94

18786

2321

239

43

2525

16182

0,10

8

133

96

Laško

1,45

2589

403

58

5

273

902

0,00

1

38

9

Nazarje

0,33

638

89

8

5

109

1840

0,00

0

2

6

Rimske Toplice

0,25

300

58

5

2

16

59

0,00

0

5

0

Vransko

0,15

372

102

54

10

73

339

0,00

0

1

5

Gornji Grad

0,12

142

58

22

5

29

80

0,00

0

1

2

Mozirje

0,08

268

83

31

2

87

247

0,00

0

0

4

Vojnik

0,07

311

52

34

4

40

86

0,00

0

0

0

Hrastovec - skladišče razstreliv

0,01

0

0

0

0

0

0

0,00

2

0

0

Savinja

HGO2
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število stalnih in začasnih prebivalcev

število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Rožno-Brestanica-Krško

1,07

1207

236

35

14

249

684

0,00

0

20

7

Krška vas

0,33

485

154

11

3

37

64

0,00

0

0

1

Kostanjevica na Krki

0,19

223

76

20

12

38

82

0,00

0

1

2

Grosuplje

0,65

2401

422

9

1

303

1044

0,00

0

4

3

Ortnek - skladišče blagovnih rezerv

0,01

0

1

0

0

0

0

0,00

1

0

0

Mihalovec

0,17

322

106

2

1

14

22

0,00

0

0

1

Rogatec

0,08

244

50

36

4

25

85

0,00

0

0

3

Rogaška Slatina - steklarna

0,01

0

1

0

0

11

774

0,00

2

0

0

Prevalje - Ravne na Koroškem

1,61

4068

644

24

21

426

1641

0,02

3

27

16

Dravograd

1,20

1586

262

19

11

194

1347

0,00

0

21

9

Črna na Koroškem - Žerjav

0,62

1750

269

18

15

104

523

0,00

2

4

5

Spodnji Duplek

0,48

981

255

0

0

96

178

0,00

0

2

2

Ptuj

0,08

147

30

28

16

40

100

0,00

0

0

1

Ptujska
Drava

Meža z Mislinjo

Sotla

Krka

Spodnja Sava

HGO2

Naziv območja pomembnega vpliva poplav

površina območja (km2)
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število stalnih in začasnih prebivalcev

število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Gornja Radgona

0,01

5

11

9

8

5

16

0,00

0

0

0

Sladki Vrh - tovarna papirja

0,01

0

1

0

0

12

835

0,00

1

0

0

Lendava

0,85

1115

230

11

8

175

1200

0,00

0

18

11

Odranci

0,50

950

250

1

0

49

145

0,00

0

3

3

Idrija

0,99

3184

494

64

20

471

2962

0,00

0

13

23

Cerkno

0,35

1174

245

9

5

140

289

0,00

0

5

6

Vrtojba - Šempeter pri Gorici

1,21

3578

940

14

2

471

2206

0,00

1

6

8

Nova Gorica

0,71

1722

337

11

2

342

1909

0,00

1

13

13

Miren

0,44

760

214

10

1

87

778

0,00

0

0

3

Vipava

0,30

1041

195

22

6

116

286

0,00

0

2

1

Podnanos

0,11

219

73

24

7

29

71

0,00

0

0

3

Koper

1,61

7009

1607

42

34

2125

10565

0,00

2

10

23

Izola

0,18

1783

367

28

11

277

873

0,00

0

0

0

Slovenska Obala

Vipava

Idrijca

Ledava z Veliko
Krko

Mura

HGO2

Naziv območja pomembnega vpliva poplav

površina območja (km2)
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število stavb s hišno številko

število enot kulturne dediščine

število kulturnih spomenikov državnega pomena

število poslovnih subjektov

ocenjeno število zaposlenih

površina potencialno ogroženega (onesnaženje)
zavarovanega območja

število IPPC in
SEVESO zavezancev

dolžina pomembnejše linijske infrastrukture (km)

število pomembnih objektov družbene
infrastrukture državnega pomena

Piran

površina območja (km2)

HGO2

Naziv območja pomembnega vpliva poplav

OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV v RS

0,17

2924

708

51

43

510

1088

0,00

0

1

17

Na naslednjih treh slikah so prikazani družbeno-socialni elementi na območju OPVP, ki so
izpostavljeni tveganju zaradi poplav pri različnih verjetnostih nastopa poplavnega dogodka s
povratno dobo (Q10, Q100 in Q500). Karte podajajo informacije o ogroženosti elementov prostora
v povezavi z verjetnostjo nastopa nevarnostnega potenciala.

Slika 30: Družbeno-socialni elementi na območju OPVP, ki so izpostavljeni tveganju pri
verjetnosti nastopa dogodka s povratno dobo 10 let (Q10)
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Slika 31: Družbeno-socialni elementi na območju OPVP, ki so izpostavljeni tveganju pri
verjetnosti nastopa dogodka s povratno dobo 100 let (Q100)

Slika 32: Družbeno-socialni elementi na območju OPVP, ki so izpostavljeni tveganju pri
verjetnosti nastopa dogodka s povratno dobo 500 let (Q500)
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Poplavna direktiva od vseh držav članic EU zahteva, da se razmišljanje, kar se tiče ukrepanja,
usmeri od zagotavljanja poplavne varnosti proti zavedanju, da poplave so in bodo naravni
pojav, ki se ga ne da preprečiti, da pa je poplave do določene mere možno obvladati in se
nanje tudi čim bolj učinkovito pripraviti. Uspešno delovanje v tej smeri ne vključuje samo
izvajanja gradbenih ukrepov kot so gradnja raznih vodnogospodarskih oziroma protipoplavnih
ureditev oziroma objektov, temveč tam, kjer je to mogoče, tudi izvajanje predvsem t. i.
negradbenih ukrepov. Mednje spada npr. aktivno spodbujanje ogroženih, da svoje premoženje
zavarujejo tudi za te primere nevarnosti ali pa tudi bolj aktivno varovanje razlivnih površin voda
in omejevanje vnosa dodatnega škodnega potenciala na poplavna območja v procesih
prostorskega načrtovanja, umeščanja objektov v prostor in graditve objektov.
Za reševanje oziroma zmanjševanje poplavne ogroženosti na OPVP je bil v RS pripravljen
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti.
Več informacij o tveganju za poplave, vključno z vplivi podnebnih sprememb na tveganje za
poplave je v Oceni tveganja za poplave, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za
okolje in prostor.
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5.4 Ocena tveganja za nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega
izvora za zdravje ljudi
Oceno tveganja za nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za
zdravje ljudi je leta 2015 izdelal in leta 2016 delno dopolnil Direktorat za javno zdravje
Ministrstva za zdravje. Z novelo uredbe leta 2017 je spremenjen naziv te ocene in sicer v
Oceno tveganja za epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Nosilec bo
spremembo naziva upošteval pri prvi prenovi oziorma dopolnitvi ocene.
Pri identifikaciji tveganja so bili uporabljeni strokovno gradivo in dokumenti Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO) ter članki in prispevki strokovnjakov s področja nalezljivih
bolezni, ki med drugim napovedujejo tudi verjetnost nastanka nove pandemije gripe v bližnji
prihodnosti. Pomembna metoda pri ocenjevanju tveganja so bile še študije držav, tudi
Slovenije, ter analize dogodkov, ki so v preteklosti zahtevali večje število zbolelih in umrlih ter
posledično ohromili delovanje države (npr. španska gripa). V oceni je glavni poudarek na
pandemiji gripe, ki je povezana z visoko obolevnostjo in morebitno povečano umrljivostjo
obolelih. Pandemija gripe bi v visoko razvitih industrijskih in postindustrijskih družbah zaradi
svojih značilnosti lahko povzročila izredno stanje, zato je pravočasno in ustrezno načrtovanje
zelo pomembno za učinkovitost njenega preprečevanja in obvladovanja.
Nalezljive bolezni povzročajo patogeni organizmi (mikrobi), kot so bakterije, virusi, zajedavci,
glive in plesni. Povzročajo nastanek in razvoj bolezni pri živalih in ljudeh. Nalezljive bolezni se
lahko prenašajo po zraku, s hrano in vodo ter z neposrednim ali posrednim stikom prek
predmetov in površin. Prenašajo se s človeka na človeka ali z živali na človeka. Nalezljiva
bolezen je posledica interakcije med biološkim agensom, gostiteljem in okoljem. Pogoji za njen
začetek so izpostavljenost kužnemu agensu, skupek dejavnikov v okolju, ki omogočajo razvoj
bolezni, in sprejemljiv gostitelj. Možnosti, da se nalezljiva bolezen širi v populaciji, so odvisne
od verjetnosti prenosa med okuženo in dovzetno osebo, frekvence stikov v populaciji, od
trajanja infektivnosti in deleža oseb v populaciji, ki so na okužbo neodporne.
Okužba in bolezen sta dve različni stvari. Okužba je posledica stika občutljivega gostitelja z
morebitnim patogenim mikroorganizmom. Vir za večino okužb človeka je drug človek, pa tudi
žival (bruceloza, antraks, kuga, tularemija, steklina, virus Zahodnega Nila) oziroma neživo
okolje (zemlja, voda). To pomeni, da je izpostavljenost občutljivega posameznika okuženemu
človeku ali živali oziroma okolju najpomembnejši dejavnik za pojav okužbe. Okužbe se lahko
pojavljajo množično, in sicer v obliki izbruhov, kopičenj, epidemij oziroma pandemij. Obstaja
možnost, da je človek okužen, vendar se bolezen pri njem ne razvije. Bolezen je eden izmed
mogočih izidov okužbe, njen razvoj pa odvisen tako od virulence agensa kot od dovzetnosti
gostitelja.
Nalezljive bolezni se lahko prenašajo:



neposredno med ljudmi ali
posredno prek okuženih predmetov, onesnaženega okolja in vektorjev.

Nalezljive bolezni razdelimo na več skupin bolezni:
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• okužba s HIV, druge spolno prenosljive okužbe: gonoreja, genitalni herpes, klamidijska
okužba, sifilis in okužbe z virusom hepatitisa B in C
• bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem: davica, gripa, invazivne okužbe s Hib - okužba s
hemofilusom influence tipa b, rak materničnega vratu (in nekatere redkejše oblike raka) ter
genitalne bradavice, ki so posledica okužbe s HPV (Humani papilomavirusi), menigokokni
meningitis, mumps, norice, oslovski kašelj (pertusis), ošpice, otroška paraliza (poliomielitis),
pnevmokokne okužbe, rdečke, tetanus, pasavec (herpes zoster)
• bolezni, ki jih prenašajo ali povzročajo členonožci: borelioza, chikungunya, denga, klopni
meningoencefalitis, Krimsko kongoška vročica, kuga, lišmanioza, rumena mrzlica, bolezen
Zahodnega Nila, malarija, garje, ušivost
• okužbe z vodo in hrano ter zoonoze: amebiaza, botulizem, bruceloza, ehinokokoza,
toksoplazmoza, hepatitis A, kampilobakterioza, kolera, legioneloza, leptospiroza, mikrosporija,
noroviroza, rotaviroza, salmoneloza, steklina, šigeloza, tifus/paratifus, tularemija
• porajajoče bolezni: antraks, koze (variola), hemoragične mrzlice (npr. ebola, Lassa in
Marburg), Bližnjevzhodni respiratorni sindrom (povzročitelj: MERS-CoV), SARS, okužba z
virusom Zika.

Glede na povzročitelja in pot prenosa se nalezljive bolezni delijo v naslednje skupine:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

črevesne,
respiratorne,
zoonoze,
bolezni kože in sluznic,
vektorske,
bolezni, ki se prenašajo s krvjo.

Črevesne nalezljive bolezni
Črevesne nalezljive bolezni so okužbe ali zastrupitve s hrano, griža, hepatitis A (nalezljiva
zlatenica), trebušni tifus, paratifus, otroška paraliza, kolera in okužbe s črevesnimi zajedavci.
Človek se okuži z blatom bolnika ali nosilca povzročitelja, ki nima bolezenskih znamenj, pa
tudi z vodo, živili, prek živali, mrčesa in predmetov ter preko okuženih površin. Pot prenosa je
fekalno-oralna, povzročitelji vstopijo v prebavila skozi usta in povzročijo bolezenske
spremembe v različnih organih. Največ, približno 70 odstotkov prijavljenih primerov črevesnih
nalezljivih bolezni, ki jih je vsako leto okoli 20.000, je črevesnih nalezljivih bolezni neznane
etiologije. Med opredeljenimi povzročitelji je bilo največ rotavirusnih in kampilobaktrskih okužb.
Pogosti povzročitelji so tudi rotavirusi in kalicivirusi, ki občasno povzročajo izbruhe črevesnih
nalezljivih bolezni.
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Respiratorne nalezljive bolezni
Med respiratorne bolezni, ki se prenašajo pretežno s kapljicami, spadajo angina, gripa,
pljučnica, meningitis, ki ga povzročajo pnevokoki, meningokoki in H. Influenzae (meningitis z
po Gramu negativnimi koliformnimi bakterijami seveda ni respiratorna okužba), škrlatinka,
mumps, rdečke, oslovski kašelj in davica. Povzročitelji so bakterije ali virusi, ki se prenašajo
z bolnikov ali zdravih nosilcev po zraku predvsem s kapljicami iz ust pri govoru, kihanju,
kašljanju in slinjenju. Povzročitelji se širijo različno hitro in povzročijo bolezen pri veliko ljudeh
v istem času, povzročijo izbruh ali epidemijo.
Med najpogosteje prijavljenimi boleznimi so prav respiratorne nalezljive bolezni, ki vsako leto
predstavljajo približno polovico vseh prijavljenih bolezni. Nalezljive bolezni dihal so
najpogostejše v predšolski in šolski dobi. Zlasti norice, škrlatinka in akutni tonzilitis se pojavljajo
tudi v izbruhih. Najbolj se je zmanjšalo število zbolelih za boleznimi, proti katerim cepimo. Za
nekatere bolezni obstajajo namreč cepiva, s katerimi se tudi v RS cepijo otroci in odrasli
(cepivo proti davici, oslovskemu kašlju, ošpicam, mumpsu, rdečkam, noricam meningokokni,
pnevmokokni in H. influenzae meningitis ter cepivo proti invazivnim okužbam, ki jih povzroča
Streptococcus pneumoniae).
Tudi gripa je respiratorna nalezljiva bolezen. Zaradi nenehnega spreminjanja virusov gripe so
se že v preteklosti pojavljale epidemije in pandemije. Zadnja pandemija prejšnjega tisočletja je
bila leta 1968. Zadnja pandemija v novem tisočletju je bila v leta 2009. Povzročil jo je virus
influence A(H1N1)pdm. Novi virus influence A(H1N1)pdm je vseboval kombinacijo genov
klasičnega severnoameriškega prašičjega virusa H1N1, severnoameriškega ptičjega virusa
H1N1, človeškega virusa H3N2 in evro-azijskega, ptičjem virusu podobnega prašičjega virusa
H1N1, ki je do sedaj še ni bilo. Ker se je lahko učinkovito prenesel med ljudmi, je lahko
povzročil pandemijo. Pandemija leta 2009 je bila na srečo relativno lahka, smrtnost v tej
pandemiji posebno v razvitem svetu ni bila visoka. Najstarejši so imeli že predhodno prisotna
protitelesa (po vsej verjetnosti zaradi stika z virusom influence, ki je krožil po letu 1918) in so
manjkrat obolevali. V zadnji pandemiji pa so se kot visoko tvegani za zaplete gripe izkazali
ljudje z močno povečanim indeksom telesne mase, nevrološkimi okvarami in nosečnice brez
predhodnih kroničnih bolezni.
Pandemija gripe nastane, ko se pojavi nov virus gripe, ki je pomembno drugačen od virusov,
ki so do tedaj krožili med prebivalstvom in je sposoben hitrega širjenja. Ker je odpornost
majhna ali je sploh ni, se lahko okuži velik delež svetovnega prebivalstva. Virus pandemske
gripe se širi enako kot virus običajne sezonske gripe, razlika je le, da ni predhodne imunosti
pri ljudeh, zato zboli večji odstotek v populaciji in tudi klinična slika je navadno težja. Lahko bi
zbolelo od 25 do 45 odstotkov ljudi, kar bi poleg zdravstvene težave pomenilo tudi širšo
družbeno težavo. Virus pandemske gripe se širi s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju,
kihanju in govorjenju, z neposrednim tesnim stikom z zbolelim, npr. s poljubljanjem ali
objemanjem, ter s posrednim stikom prek okuženih površin in predmetov, kot so kljuke,
telefonske slušalke, jedilni pribor in kozarci. Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem
besedilu: NIJZ) ocenjuje, da bi bila smrtnost zaradi pandemije gripe bistveno večja kot pri
običajni sezonski gripi, poleg tega pa je verjetno, da v začetku širjenja bolezni še ne bo na
voljo ustreznega cepiva.
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Zoonoze – bolezni, ki se prenašajo z živali
Zoonoze so nalezljive bolezni, ki se širijo med živalmi, posredno ali neposredno pa se
prenašajo tudi na ljudi. Z živali na človeka se prenašajo različno: z dotikom, ugrizom,
slinjenjem, lizanjem, uživanjem okuženega mesa, mleka in mlečnih izdelkov, z iztrebki prek
ust, nosu, kože in sluznice ter s stikom s predmeti, narejenimi iz delov živali.
V RS so najbolj znane steklina, mikrosporija, bolezni, ki jih povzročajo zajedavci (toksokariaza,
trakuljavost), slinavka, vranični prisad, salmoneloza, kampilobakterioza in jersinioza.
Bolezenska znamenja so lahko blaga, pa tudi zelo huda, nekatere bolezni (steklina) se končajo
s smrtjo. Nekaterih zoonoz zdaj ni več, ker bile izkoreninjene s sistematičnimi ukrepi
veterinarske službe (bruceloza, vranični prisad, trihineloza in tuberkuloza, ki se prenaša z
mlekom in mlečnimi izdelki).

Nalezljive bolezni kože in sluznic
Nekatere bolezni kože in sluznic so nalezljive ter se prenašajo s človeka na človeka z
neposrednim stikom ali stikom s predmeti, katerih površina je onesnažena z glivicami,
bakterijami ali virusi. Znane so garje, herpes, gnojne okužbe kože ter glivične okužbe kože in
nohtov.
Med te bolezni spadajo tudi spolno prenosljive bolezni, ki jih povzročajo bakterije in virusi. Od
nekdaj sta znana sifilis in gonoreja.
Transmisivne bolezni, ki jih prenašajo členonožci
Uši, klopi, bolhe, komarji in drugi členonožci so prenašalci povzročiteljev pegavice, povratne
mrzlice, rumene mrzlice, denge, malarije in klopnega meningoencefalitisa (klopnega
meningoencefalitisa). Nekatere bolezni so značilne za slabe higienske razmere (pegavica,
povratna mrzlica). Najpogostejši bolezni, ki ju pri nas prenašajo členonožci, sta klopni
meningoencefalitis (KME) in lymska borelioza (LB). V RS je pojavljanje teh bolezni povezano
z naravnimi žarišči, kot je območje alpskega pokrajinskega tipa, sledi mu dinarski pokrajinski
tip, ki zavzema kar dve tretjini vsega ozemlja RS.
Lymska borelioza je najpogostejša bolezen pri nas, ki jo prenašajo klopi, in je tudi med
najpogosteje prijavljenimi nalezljivimi boleznimi. Obe bolezni, KME in LB, sta povezani z
aktivnostmi na prostem in imata sezonsko gibanje. Lymska borelioza se pojavlja vse leto.
Največ prijavljenih primerov je, tako kot pri KME, v poletnih mesecih. Ker se bolezenski znaki
oziroma posamezni stadiji bolezni lahko pojavijo tudi več mesecev po okužbi, se primeri
pojavljajo tudi zunaj sezone aktivnosti klopov. Med prijavljenimi nalezljivimi boleznimi, ki jih
prenašajo členonožci, je bilo v RS tudi nekaj importiranih primerov malarije in denge. Število
bolnikov z dengo v svetu narašča.
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Bolezni, ki se prenašajo s krvjo
Kri in drugi telesni izločki vsebujejo povzročitelje resnih nalezljivih bolezni, ki se lahko
prenesejo z vbodom z ostrimi predmeti, npr. iglami, škarjami, noži, britvicami ali zobnimi
ščetkami, na katerih so ostanki okužene krvi. Med temi boleznimi so najbolj znane aids,
hepatitis B in hepatitis C.
Dovzetnost gostitelja za nalezljivo bolezen temelji na:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

genetskih dejavnikih,
starosti,
spolu,
specifični imunosti,
življenjskih navadah,
zdravstvenem stanju osebe.

Glede na število zbolelih v času in prostoru se nalezljive bolezni pri ljudeh lahko pojavljajo:
- sporadično – zboli ena oseba;
- v obliki izbruha – pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano na določenem
območju, v določenem časovnem obdobju in v določeni skupini ljudi;
- v obliki kopičenja (cluster), kar je pojav omejenega števila primerov nalezljivih bolezni ali
okužb, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje;
- v obliki epidemije, ki je pojav tolikšnega števila primerov nalezljive bolezni ali tako
velikega izbruha, ki po številu prizadetih oseb ali velikosti prizadetega območja pomembno
presega običajno stanje in pomeni tveganje za večji del prebivalstva ter zahteva takojšnje
ukrepanje;
- v obliki pandemije, ko se okužba razširi na več celin. Do pandemije pride, kadar se v
okolju pojavi nov povzročitelj nalezljive bolezni, s katerim se ljudje še nikoli niso srečali in
so zato zanj bolj dovzetni. Povzročitelj ima dobro sposobnost širjenja med ljudmi, zato se
jih lahko okuži veliko. Navadno se pandemija pojavlja v več valovih, ki so po svojih
značilnostih med seboj lahko povsem različni.
Za gripo je značilno, da se pojavlja v obliki epidemij, ki lahko zajamejo veliko število ljudi.
Epidemije so posledica nenehnega spreminjanja virusov gripe, proti katerim prebivalstvo
nekega območja ni odporno. Epidemija se začne nenadoma, doseže svoj vrh v dveh do treh
tednih in ne traja več kot pet do šest tednov. Poveča se število obolelih z značilno sliko gripe
in poveča število bolnikov, napotenih v bolnišnice zaradi pljučnice, poslabšanja kroničnih
pljučnih, srčnih in drugih bolezni. Nevarnost za obolenje obstaja za celotno državo, manjša
odstopanja pri nevarnosti za hiter prenos bolezni so glede na število prebivalcev in gostoto
prebivalcev.

Vpliv podnebnih sprememb na pojav nalezljivih bolezni
V globalnem merilu določene projekcije vpliva podnebnih sprememb napovedujejo porast in
širjenje nekaterih nalezljivih bolezni. Usposobljenost za nagel odziv in izdelani pristopi za
obvladovanje javno-zdravstvenih tveganj na področju nalezljivih bolezni je ključen dejavnik, ki
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uvršča Slovenijo, enako kot ostale države z vzpostavljenim sistemom zaznave in spremljanja
pojava nalezljivih bolezni, med manj tvegane. Predvidene spremembe v pojavnosti in
porazdelitvi nalezljivih bolezni zaradi podnebnih sprememb se nanašajo predvsem na
nalezljive bolezni ki jih prenašajo vektorji (predvsem komarji), zoonoze in bolezni povezane s
hrano in vodo.
Porast temperature in spremembe v količini in porazdelitvi padavin imajo vpliv na pojavnost
bolezni, ki jih prenašajo komarji. Tako se tigrasti komar, ki je v tropskem in subtropskem
podnebnem pasu vektor denge, čikungunje in Zika virusa, v zadnjih 15 letih pojavlja tudi v
Sloveniji. V Sloveniji naravne danosti omogočajo obstoj komarja Culex spp, vektorja vročice
Zahodnega Nila, in skupaj s podatki iz sosednjih držav nakazujejo na možnost pojava te
bolezni tudi pri nas. Pričakovani dvig temperature bi lahko povečal številčnost populacije
vektorja in stopnjo razmnoževanja virusa v vektorju. Zato je izrednega pomena, da se v državi
vzpostavi organiziran sistem spremljanja oziroma monitoringa tujerodnih komarjev, ki bi
vzpostavil nadzor nad vrstami komarjev in njihovo potencialno okuženostjo s povzročitelji
bolezni.
Mile podnebne oziroma vremenske razmere so ugodne za razmnoževanje glodavcev, ostre
oziroma ekstremne vremenske razmere, npr. vročinski valovi, pa povečajo možnost njihovega
stika z ljudmi. Podnebne spremembe bi lahko povečale številčnost glodavcev v Sloveniji, kar
bi teoretično pomenilo večje tveganje za prenos bolezni, katerih rezervoar so. Vendar na
incidenco teh bolezni vplivajo tudi drugi dejavniki kot zatiranje glodavcev, način uporabe
zemljišč, človekove aktivnosti, higienske razmere in drugo. Zaradi segrevanja podnebja bi se
lahko povečalo pojavljanje nekaterih zoonoz, npr. hemoragične mrzlice z renalnim sindromom.
Le-ta se v večji meri pojavlja ob povišanih temperaturah v poletnih in jesenskih mesecih in/ali
povečani količini padavin.
Podnebne spremembe vplivajo tudi na bolezni povezane s hrano in vodo, saj lahko porast
zunanje temperature in/ali vlage vpliva na preživetje nekaterih povzročiteljev črevesnih
nalezljivih bolezni. Tako se bo dolgoročno lahko povečalo število nalezljivih bolezni, katerih
povzročitelji se hitro razmnožujejo pri višjih dnevnih temperaturah, kot sta npr. salmonela,
kampilobakter in nekateri virusi.
Na podlagi strokovnih ocen in analize dosedanjih dogodkov je bila na Ministrstvu za zdravje
sprejeta odločitev, da se na področju nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in
neznanega izvora za zdravje ljudi izdela scenarij tveganja za pojav pandemije gripe.
Pandemija gripe predstavlja čezmejno nevarnost za zdravje prebivalcev RS in je množičen
pojav, ko v kratkem času zboli veliko število ljudi, virus gripe pa je tudi zelo nalezljiv.
Scenarij tveganja in analiza tveganja sta srednje zanesljiva, predvsem zato, ker ne opisujeta
resnične nesreče, temveč mogočo. Pandemski sev virusa gripe se je zadnjič pojavil leta 2009,
vendar je bolezen takrat potekala v precej milejši obliki kot v preteklosti, ko so svet presenetile
španska (1918), azijska (1957) in hongkonška gripa (1968). Pojav pandemije gripe bi imel
največji vpliv na ljudi, saj bi lahko zbolelo 25 odstotkov prebivalstva, bolnišnično oskrbo bi jih
potrebovalo 0,5 odstotka, umrlo pa bi jih 0,37 odstotka. Iz scenarija tveganja in pripadajoče
analize tveganja izhaja, da bi v RS lahko ob pojavu pandemije gripe umrlo do 1850 ljudi,
zbolelo pa bi jih vsaj pol milijona. Te posledice pandemijo gripe uvrščajo med nesreče z
največjimi vplivi na ljudi, ki zato spadajo v najvišjo, peto stopnjo vplivov na ljudi. Gospodarski
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in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino so bili leta 2015 ocenjeni v razponu med 100 in
220 milijonov evrov (od 0,3 do 0,6 odstotkay BDP iz leta 2014), v kar pa so všeti pretežno le
stroški zdravstvene oskrbe, ne pa tudi druge škode in stroški, ki spadajo v omenjene vplive.
Posledično so ti vplivi uvrščeni v drugo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na
kulturno dediščino. Večji bi bil vpliv na politične in zlasti družbene razmere, ti vplivi so bili
uvrščeni v tretjo stopnjo vplivov.
Pandemija gripe bi lahko trajala tudi več kot devet mesecev. Realnost analize je ocenjena na
podlagi preteklih izkušenj, znanja in vedenja o pojavih pandemije gripe. Predviden scenarij
tveganja je razmeroma redek in je ocenjen kot srednje verjeten (tretja stopnja verjetnosti). Po
predvidevanjih strokovnjakov se pandemija gripe lahko pojavi enkrat do dvakrat na sto let. Vsi
omenjeni rezultati so predstavljeni tudi v matrikah tveganja.
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Slika 33: MATRIKA TVEGANJA ZA NEVARNOSTI BIOLOŠKEGA, KEMIČNEGA IN

NEZNANEGA IZVORA ZA ZDRAVJE LJUDI – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 34: MATRIKA TVEGANJA ZA NEVARNOSTI BIOLOŠKEGA, KEMIČNEGA IN

NEZNANEGA IZVORA ZA ZDRAVJE LJUDI – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI
VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 35: MATRIKA TVEGANJA ZA NEVARNOSTI BIOLOŠKEGA, KEMIČNEGA IN

NEZNANEGA IZVORA ZA ZDRAVJE LJUDI – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 36: MATRIKA TVEGANJA ZA NEVARNOSTI BIOLOŠKEGA, KEMIČNEGA IN

NEZNANEGA IZVORA ZA ZDRAVJE LJUDI Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Notranja kategorizacija tveganja ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh je v oceni tveganja
prevzeta iz Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh. Notranja
kategorizacija tveganja ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh je v oceni tveganja prevzeta iz
Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh. Sliki 28 in 29 prikazujeta
splošno ogroženost občin in regij za pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh. Na podlagi ocene NIJZ
in Ministrstva za zdravje je bila ogroženost preprosto določena, ker se dejanska ogroženost
ocenjuje pri vsakem konkretnem pojavu konkretne nalezljive bolezni pri ljudeh. Ta je seveda
različna glede na bolezen, lahko pa je glede na različne dejavnike različna tudi ob večkratnem
pojavu iste bolezni. Vse občine v RS so neposredno uvrščene oziroma določene v tretji razred
ogroženosti, regije (ki so enake izpostavam URSZR), pa v četrti razred ogroženosti.

1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 37: Ogroženost občin zaradi pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh
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1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika , 5 – zelo velika

Slika 38: Ogroženost regij zaradi pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh

Nalezljive bolezni v RS zavzemajo pomembno mesto med akutnimi nevarnostmi za zdravje
prebivalstva. Poleg nalezljivih bolezni, ki so razmeroma dobro znane že stoletja, se pojavljajo
nove in porajajo že znane v novi, spremenjeni in nevarnejši obliki. Proučevanja kažejo, da
bodo nalezljive bolezni stalne spremljevalke človeštva tudi v prihodnosti. Narava nalezljivih
bolezni, ko lahko iz enega primera nastanejo izbruh, epidemija ali celo pandemija, ter dejstvo,
da se nalezljive bolezni širijo čez državne meje in na vse celine, zahtevata skrbno načrtovanje
ukrepov za preprečevanje širjenja ter obvladovanje posameznih nalezljivih bolezni, izbruhov,
epidemij in posledično zmanjševanje bremena teh bolezni.
Zaradi načina življenja, sprememb v okolju in številnih drugih dejavnikov so nalezljive bolezni
pri ljudeh eden pomembnejših dejavnikov, ki v RS lahko ogrožajo zdravje vseh starostnih
skupin.
Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega sistem družbenih, skupinskih in
posamičnih aktivnosti ter ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, zdravljenje in
odstranjevanje posledic. Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz drugih držav
obsega tudi ukrepe, ki jih določajo Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS št. 69/95,
119/05), Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR), mednarodne zdravstvene in sanitarne
konvencije ter druge mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala RS.
Uspešno preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni temelji na učinkovitem sistemu
epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni pri ljudeh in hkrati na vseh
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ravneh usklajenega delovanja javnega zdravja, upravnih organov s področja zdravstva in
veterine. Ključnega pomena je konkretna ocena ogroženosti in ustrezno ukrepanje ob pojavu
nalezljivih bolezni, še posebno nalezljivih bolezni, proti katerim se lahko učinkovito zaščiti s
cepljenjem, in tistih, ki se pojavljajo v izbruhih in epidemijah.
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5.5 Ocena tveganja za posebno nevarne bolezni živali
Oceno tveganja za posebno nevarne bolezni živali je leta 2015 izdelala, leta 2016 pa dopolnila
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Med posebno nevarne bolezni živali, ki jih opredeljuje Pravilnik o boleznih živali (Uradni list
RS, št. 81/07 in 24/10 – priloga 8), spadajo bolezni, navedene v spodnji preglednici. Ta
preglednica je glede na aktualno verzijo Ocene tveganja za posebno nevarne bolezni živali
nekoliko dopolnjena in jo bo nosilec upošteval pri prvi dopolnitvi te ocene.
Preglednica 25: Posebno nevarne bolezni živali (vir: URSZR, 2015, UVHVVR, 2018)
Šifra
bolezni
A010
A020
A030
A040
A050
A060
A070
A080
A090
A100
A110
A120
A130
A150
A160

Ime bolezni
Slinavka in parkljevka (SIP)
Vezikularni stomatitis
Vezikularna bolezen prašičev
Goveja kuga
Kuga drobnice
Pljučna kuga goved
Vozličasti dermatitis
Mrzlica doline Rift (RFT)
Bolezen modrikastega jezika (BTV8)
Osepnice ovac in koz
Konjska kuga
Afriška prašičja kuga (APK)
Klasična prašičja kuga (KPK)
Aviarna influenca (AI)
Atipična kokošja kuga

Leto izbruha bolezni
(1968)
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
(1883)
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
2015
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
Nikoli ugotovljeno
1992, 1996
2006, 2017 (samo prostoživeče ptice)
1991

V RS se večina teh bolezni doslej še ni pojavila, razen slinavke in parkljevke, goveje kuge,
klasične prašičje kuge, bolezni modrikastega jezika, aviarne influence in atipične kokošje kuge.
Bolezni živali povzročajo biološki agensi in se neposredno oziroma posredno prenašajo z
okužene oziroma bolne živali na zdravo, lahko pa tudi na ljudi (zoonoze). Med te bolezni
spadajo številne bolezni z zelo različnimi simptomi, velikokrat specifičnimi glede na virulentnost
povzročitelja (sposobnost povzročitelja, da povzroči bolezen). Epidemija pomeni pojav večjega
števila primerov bolezni v določenem časovnem obdobju. Epidemija lahko preide tudi v
pandemijo, kjer gre za pojav bolezni na globalni ravni (npr. na dveh kontinentih) in zajame
večjo populacijo. Boljše poznavanje nesreč omogočajo scenariji tveganja, na podlagi katerih
se z analizami tveganja ugotavlja njihove posledice, ki se manifestirajo prek vplivov na ljudi,
gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino ter političnih in družbenih
vplivov. V oceni tveganja so predstavljeni trije scenariji tveganja za pojav treh posebno
nevarnih bolezni živali.
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Za poznavanje dinamike širjenja bolezni je treba poznati tudi ustrezne podatke o populaciji
oziroma gostoti gospodarskih (ekonomskih) vrst živali v RS (govedo, drobnica, prašiči,
perutnina). Na spodnji sliki je primer razporeditve oziroma gostote goveda v RS, ki je
enakomerno razporejeno po vsem ozemlju RS, kljub temu pa je gostota večja v
severovzhodnem delu, v okolici Ljubljane in na Gorenjskem. Podobne razporeditve gostote
veljajo tudi za drobnico in prašiče.

Slika 39: Gostota govedi v RS

V oceni tveganja za posebno nevarne bolezni živali so bili izdelani trije scenariji tveganja in
sicer pojav slinavke in parkljevke (SIP), aviarne influence (AI) in klasične prašičje kuge (KPK).
Scenarij tveganja 1 obsega opis izbruha slinavke in parkljevke na območju severovzhodnega
dela države, kjer je gostota parkljarjev večja. Slinavka in parkljevka (SIP) je zelo nalezljiva
virusna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst
parkljaste divjadi (jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev). Bolezen povzroča virus iz skupine Picorna
virusov, ki ima sedem podtipov. Najpomembnejši podtipi so O, A in C. Visok pogin se lahko
pojavi pri mladih živalih, predvsem jagnjetih in pujskih. Pri odraslih živalih redko pride do
pogina. Bolezen povzroča veliko gospodarsko škodo, pri čemer ne gre toliko za neposredne
izgube zaradi poginov (dva do pet odstotkov), kot za posredne, med katere štejemo dolgotrajno
in bistveno zmanjšano proizvodnjo mleka, zvrgavanje, rojevanje nevitalnih živali, hujšanje itn.
Ker gre predvsem za ekonomsko bolezen, pomeni poleg neposrednih škod (ukrepi na
okuženem gospodarstvu, na okuženem in ogroženem območju) veliko težavo prepoved
trgovanja, prav tako pa se lahko kot posledica odstranjevanja trupel usmrčenih in poginulih
živali pojavijo okoljske težave. RS je skladno z določili Zoosanitarnega kodeksa Mednarodne
organizacije za zdravje živali (OIE) sicer država, prosta SIP (zadnji izbruh sega v leto 1968).
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Značilni znaki bolezni so visoka telesna temperatura, ki jo spremlja potrtost, neješčnost in
nenaden padec mlečnosti pri govedu. Sledi pojav mehurčkov po jeziku, ustnicah, dlesnih,
dentalni plošči, nosnicah, koži nad parklji in med njimi, po seskih itn. Mehurčki v 24 urah
popokajo in pustijo za sabo boleče razjede. Pri hudih okužbah lahko pride do luščenja sluznice
jezika. Razjede po ustih privedejo do povečanega izločanja sline, cmokanja in oteženega
hranjenja. Poškodbe na parkljih privedejo do akutne šepavosti, zavračanja gibanja,
sekundarne infekcije pa lahko povzročijo resne poškodbe globinskih tkiv parkljev. Zelo hitro
pride tudi do izgube telesne mase. Poškodbe na seskih lahko vodijo v vnetje vimena.
Scenarij tveganja opisuje izbruh v začetku poletja na gospodarstvu z intenzivno rejo goveda.
Lastnik gospodarstva, ki redi 655 glav govedi, šest prašičev in sedem glav drobnice, je v
začetku julija kupil 45 telet iz Bolgarije. Dva dni po vhlevitvi so se pri živalih pojavili značilni
klinični znaki bolezni. Ukrepi lokalnega veterinarja, ki je posumil na SIP, med drugim vključujejo
prepoved premikov živali in proizvodov s sumljivega gospodarstva ali nanj, omejitve gibanja
ljudi oziroma živali in prepoved odvoza trupel živali. Do prihoda strokovne skupine, ki jo je
aktiviralo Državno središče za nadzor bolezni (DSNB), je veterinar ostal na gospodarstvu.
Epizootiološka poizvedba je pokazala, da nekaj telet izvira iz Turčije, kjer je ta bolezen
endemična. Z ilegalno ladijsko pošiljko iz Turčije so bila v Burgas (Bolgarija) pripeljana tri
teleta, ki še niso kazala znakov bolezni. Vhlevljena so bila z drugimi živalmi iz Bolgarije, ki so
se zbirale za nadaljnji transport po EU. Glede na podatke je tovornjak iz Bolgarije pripeljal v
RS skupno 50 živali, 45 jih je dostavil na omenjeno gospodarstvo, dve pošiljki sta odšli na dve
drugi gospodarstvi (kontaktni gospodarstvi).

Slika 40: Pojav SIP na območju Pomurja in Madžarske

V RS so bila ugotovljena tri žarišča (izbruhi) bolezni. Prvi izbruh je bil označen kot Izbruh 1,
sledila sta sočasno še dva (Izbruh 2 in Izbruh 3) na drugih dveh gospodarstvih. Na vseh treh
gospodarstvih so bili odvzeti vzorci in poslani v laboratorij Nacionalnega veterinarskega
inštituta (NVI) v Ljubljani. Bolezen je bila potrjena, zato so bili uvedeni ustrezni ukrepi. Okrog
omenjenih gospodarstev sta bili določeni še okuženo (polmer najmanj tri kilometre) in
ogroženo območje (polmer najmanj 10 kilometrov). Na okuženem območju je 406
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gospodarstev, na ogroženem pa 3081. Na skupno 3487 gospodarstvih redijo 11.006 govedi,
44.173 prašičev in 1805 glav drobnice. Poleg drugih ukrepov določa Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke tudi neškodljivo odstranjevanje
trupel poginjenih in usmrčenih živali. Od potrditve posebno nevarne bolezni živali (SIP) se
ukrepi za preprečevanje širjenja in izkoreninjenje izvajajo še vsaj 30 dni od pojava bolezni. Na
treh okuženih gospodarstvih je skupno 690 živali, ki jih je treba usmrtiti in neškodljivo odstraniti
v predelovalnem obratu. Po pojavu bolezni in vseh ukrepih (čiščenje, razkuževanje,
vzpostavitev dezbarier, nadzor) je treba ponovno pridobiti status države proste bolezni, kar
traja najmanj 12 mesecev po zadnjem pojavu bolezni.
SIP v RS ni bilo že nekaj časa. UVHVVR ima izdelan Načrt ukrepov ob pojavu SIP, ki določa
ukrepe ob njenem pojavu. Primerjavo za razumevanje poteka bolezni, ki se pojavi v naivni
populaciji (populacija, kjer so vse živali dovzetne), je treba iskati v pojavu SIP v Angliji in na
Nizozemskem leta 2001.
Scenarij tveganja 2 opisuje izbruh aviarne influence (AI), predpostavka je, da je prišlo do
pojava bolezni pri perutnini na Pohorju. Aviarno influenco povzročajo virusi influence tipa A, ki
spadajo v družino Ortomyxoviridae. Znotraj te družine poznamo tri tipe virusov: A, B in C,
vendar le virusi tipa A okužijo ptice. Glede na njihovo virulentnost jih razvrščamo v zelo
virulentne (visoko patogeno AI – HPAI) in nizko virulente viruse (nizko patogeno AI – LPAI).
Okužene živali izločajo virus prek nosnic, ustne oziroma kljunske votline, konjuktiv in kloake,
tudi še pred pojavom kliničnih znakov oziroma v ob okužbah vodne perutnine, tudi če so le
klicenosci. Virus se prenaša z neposrednim stikom med dovzetnimi vrstami ali pa prek
kontaminiranih površin oziroma hrane. Vertikalni prenos je mogoč le pri kontaminaciji jajčne
lupine in jajčne vsebine. Veljavna teorija je, da prostoživeče ptice prenesejo na domačo
perutnino nizko patogene seve, ki lahko postanejo bolj ali zelo patogeni in tako povzročijo
HPAI. Pomemben faktor pri prenosu HPAI-virusov je človek, saj pri nepazljivosti oziroma
nevednosti lahko razširi virus že s svojo obleko, čevlji, opremo, krmo ali vozili (neupoštevanje
biovarnostnih ukrepov). Običajno se virus širi med osebki istih ali sorodnih vrst, kot je znano,
pa je prenos virusa mogoč tudi s ptic na sesalce in tudi ljudi ali obratno. Bolezen poteka v
akutni obliki in večina živali zelo hitro pogine, preživele pa je treba usmrtiti in neškodljivo uničiti,
zaradi česar se rejci perutnine soočajo z velikimi izgubami. Posredne posledice se kažejo v
izgubah zaradi prepovedi trgovanja, zmanjšanem povpraševanju ljudi po perutninskem mesu
in izdelkih, omejenem turizmu itn.
Klinični znaki aviarne influence so različni: prizadet je lahko dihalni, prebavni, reprodukcijski ali
živčni sistem. Najbolj očiten znak je velik pogin, tudi do 100-odstotni. Pri akutni obliki se lahko
pri živalih pokažejo živčni znaki, kot so ataksija, tresenje glave in vratu, tortikolis, težko stojijo,
so neaktivne in se manj oglašajo. Pojavi se potrtost, zmanjšata se ješčnost in poraba vode, pri
nesnicah pade nesnost, pojavijo pa se lahko tudi edem podkožja glave, cianoza kože na glavi
in na nogah, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, konjuktivitis, sinusitis.
V literaturi se je pojem AI prvič pojavil že leta 1878. Prvotno se je imenovala kokošja kuga, a
so jo pozneje preimenovali v visoko patogeno AI (HPAI). Izbruhi v zadnjem obdobju, ko se je
virus razširil po vsej Aziji, delno tudi v Evropo, Afriko in Severno Ameriko ter prizadel več kot
60 držav, so povzročili izgubo več sto milijonov ptic. Vloga prostoživečih ptic pri širjenju bolezni
je bila pogosto omenjena, je pa res, da tudi domača perutnina vpliva na širjenje bolezni. Glede
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na naravo bolezni in na dejstvo, da gre za potencialno zoonozo, pojav AI glede na velikost
vplivov in verjetnosti pomeni srednje tveganje.
Pri sistematičnem nadzoru bolezni pri prostoživečih pticah je bila bolezen ugotovljena v
severovzhodnem delu države, na območju, ki ga pokrivata OU UVHVVR Ptuj in Maribor. Na
tem območju je večja gostota gojene perutnine. Do prvega dejanskega pojava bolezni v RS je
prišlo pozimi leta 2006 pri poginjenih labodih na porečju reke Drave. UVHVVR je skladno s
stanjem na terenu in glede na visoko tendenco širjenja bolezni izdala rejcem na območju
visokega tveganja navodila za preprečevanje vnosa okužbe v rejo. Tako so morali rejci
zagotoviti zdravstveno neoporečno pitno vodo in krmo, zagotoviti so morali higieno ter omejiti
nepotrebne stike z živalmi in ljudmi.
UVHVVR ima izdelan Načrt ukrepov ob pojavu AI, ki določa ukrepe ob njenem pojavu. Prav
tako sta pomembni tudi zagotavljanje ukrepov biovarnosti na gospodarstvih in upoštevanje
predpisov za uvoz in trgovanje.

Slika 41: Pojav AI v severovzhodnem delu države

Kljub temu pojava bolezni ni mogoče izključiti na drugih območjih, kot npr. v drugem scenariju
tveganja, po katerem je prišlo do pojava bolezni pri perutnini na Pohorju (Lovrenc na Pohorju,
slika). Na gospodarstvu, na katerem je bil potrjen pojav, je bila perutnina v stiku s
prostoživečimi pticami. Vsa perutnina (15 živali) je bila usmrčena in neškodljivo uničena šesti
dan po potrditvi prvega primera. Sledili sta predhodno čiščenje in razkuževanje na okuženem
gospodarstvu. Ukrepi so bili dokončno ukinjeni 30 dni po koncu čiščenja in razkuževanja
okuženega gospodarstva, to je 40. dan od pojava. Skupno je bilo zajetih na okuženem (polmer
tri kilometre) in ogroženem območju (polmer 10 kilometrov) 178 gospodarstev s perutnino, na
katerih je rejenih 54.366 živali.
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Tretji scenarij tveganja je pojav klasične prašičje kuge (KPK). Gre za posebno nevarno virusno
bolezen živali, ki prizadene domače in divje prašiče. KPK povzroča virus, ki spada med
pestiviruse iz družine Flaviviridae. Prašiči izločajo virus z vsemi izločki, zlasti s slino, urinom in
fecesom. Različni sevi virusa se širijo različno hitro. Praviloma se bolj virulentni sevi širijo
hitreje in povzročajo višjo obolevnost. Smrtnost lahko doseže 90 odstotkov. Virus se med
rejami širi na različne načine. Med najpogostejše spada nakup prašičev v inkubaciji ali trajno
okuženih. Pomemben je tudi prenos s prašičjim mesom in izdelki ter pomijami. Bolezen lahko
prenašajo tudi ljudje, predvsem kmetje in veterinarji, z obutvijo, obleko in opremo. Mogoč je
prenos virusa s krvosesnimi insekti in vetrom, vendar je ta način manj pogost. Tudi divji prašiči
so možen vir infekcije za domače prašiče. RS je skladno z določili Zoosanitarnega Kodeksa
Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) država prosta KPK (zadnji izbruh bolezni sega
v 1996).
Pujski lahko poginejo v perakutni fazi brez kliničnih znamenj, vendar je najpogostejša akutna
oblika. Prizadeti prašiči so potrti, ne jedo, se neradi gibljejo, če jih prisilimo h gibanju, jih zanaša
v zadnjem delu, ležijo in tiščijo se skupaj, kot da jih zebe. Najprej se pojavi povišana telesna
temperatura. V začetku se pojavlja zaprtje, ki mu sledita driska in bruhanje. Pozneje se pojavi
difuzna hiperemija in rožnato obarvanje kože po trebuhu. Pojavlja se konjunktivitis. Veke so
včasih zlepljene zaradi posušenega gnojnega izcedka. Živčna znamenja so pogosta tudi v
začetnih stadijih bolezni. Gibanje v krogu, tresenje mišic in krči so najpogostejši. Smrt nastopi
navadno sedem do 15 dni po začetku bolezni. Pri nizko virulentnih sevih so znaki manj
izraženi. Pri kronični obliki je inkubacija daljša, pojavljajo se kožne spremembe v obliki
alopecije, dermatitisa, rožnatih sprememb po koži trebuha. Pri brejih svinjah lahko pride do
dviga temperature, zvrgavanja, majhnih gnezd, mrtvorojencev in nenormalnosti pri pujskih.
Za ugotovitev vzroka je treba opraviti epidemiološko analizo. Pomembno je zgodnje odkrivanje
bolezni z ugotovitvijo prvega primera (index case). Inkubacijska doba je običajno od pet do 10
dni (mogoč razpon pa je od dveh do 30 dni), po njej nastopijo klinična znamenja bolezni.
Določitev tega obdobja je ključna za odkrivanje poteka bolezni. Pri perakutni obliki nastopi smrt
v štirih do osmih dneh po infekciji, pri akutni obliki v devetih do 19 dneh, pri kronični obliki pa
30 do 95 dni po začetku bolezni. Virus izločajo prašiči že v inkubaciji, ko še ne kažejo kliničnih
znakov, klinično bolne živali in prašiči, ki so kongenitalno inficirani. Ko prašiči po okužbi
pridobijo specifična protitelesa, praviloma virusa ne izločajo več. Živali, ki zbolijo za kronično
obliko bolezni, širijo virus kontinuirano ali intermitentno. Virus lahko kontinuirano širijo na videz
zdravi prašiči brez kliničnih znamenj ali brez specifičnih protiteles (intrauterino okuženi pujski).
Scenarij tveganja 3 opisuje pojav KPK pri domačih prašičih na območju sosednje države. Leta
2007 je bil namreč v resnici zabeležen izbruh KPK na Hrvaškem v kraju Puščine, ki je od
slovenske meje oddaljen približno šest kilometrov. Ogroženi desetkilometrski pas je segal tudi
v nekatera naselja v RS. Med drugimi primeri izbruha te bolezni po svetu statudi izbruh na
Nizozemskem (januarja 1997) in na vzhodu Anglije (avgusta 2000).
Ukrepi nadzora in omejevanja širjenja bolezni glede na vsebino tega scenarija tveganja segajo
tudi na območje jugovzhodnega dela države. Po izbruhu bolezni se poleg ukrepov na
okuženem gospodarstvu določita tudi okuženo in ogroženo območje ter ukrepi na teh
območjih. V omenjeni situaciji (pojav bolezni v sosednji državi) se v RS določita okuženo in
ogroženo območje, vendar se v tem primeru izbruh KPK šteje kot nizko tveganje. Zaradi
narave bolezni in tendence širjenja je to izredno nevarna bolezen, ki povzroča gospodarsko in
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politično škodo. Na območju jugovzhodnega dela RS prašičereja ne predstavlja
najpomembnejše živinorejske panoge, vendar so posledice odrejenih ukrepov kljub temu zelo
velike. Če bolezni ni mogoče omejiti, lahko pride do izbruhov tudi na preostalih območjih
države, saj ima bolezen veliko tendenco širjenja. Na naslednji sliki je izris okuženih in
ogroženih območij. Na skupno 2011 gospodarstvih redijo 34.610 prašičev.

Slika 42: Pojav KPK v na Hrvaškem in v Beli krajini

UVHVVR ima izdelan Načrt ukrepov ob pojavu KPK, ki določa ukrepe ob pojavu KPK. Prav
tako sta pomembni tudi zagotavljanje ukrepov biovarnosti na gospodarstvih in upoštevanje
predpisov za uvoz in trgovanje.
Na podlagi vseh treh scenarijev tveganja je bila izdelana analiza tveganja in vrednoteni so bili
vplivi na ljudi, gospodarski in okoljski vplivi ter vplivi na kulturno dediščino ter politični in
družbeni vplivi. Pri ugotavljanju političnih in družbenih vplivov so bili ocenjeni oziroma
upoštevani vplivi na delovanje državnih organov, vplivi na delovanje pomembnih
infrastrukturnih sistemov, psihosocialni vplivi in finančna stabilnost.
Za reprezentativni scenarij tveganja je bil določen Scenarij tveganja 1, ki vsebuje pojav SIP.
Ta predstavlja tudi stroškovno največje breme za državo, če se pojavi. V matrikah tveganja je
vpisan s poševno pisavo. Po izračunih stroškov bi zajezitev in sanacija izbruha SIP glede na
vsebino scenarija tveganja zahtevala približno tri milijone evrov stroškov in škode.
Za vse tri scenarije tveganja je bilo ocenjeno, da je verjetnost njihove pojavitve v razponu od
pet do 25 let, kar ustreza četrti stopnji verjetnosti glede na merila za ovrednotenje verjetnosti
za nesrečo. Pri dveh scenarijih tveganja (SIP in KPK) ni bilo ugotovljenih vplivov na ljudi, glede
višine političnih in družbenih vplivov pa so bili vsi trije scenariji tveganja uvrščeni v stopnjo 2,
kar ni skrb vzbujajoče. Za višino gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno
dediščino je bilo ugotovljeno, da škoda in stroški še zdaleč ne bi presegali višine 100 milijonov
evrov, kar vse tri scenarije tveganja uršča v najnižjo, prvo stopnjo teh vplivov.
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Vsi trije scenariji in analize tveganja so bili ocenjeni kot srednje zanesljivi.
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Slika 43: MATRIKA TVEGANJA ZA POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI –

VPLIVI NA LJUDI
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Slika 44: MATRIKA TVEGANJA ZA POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI –
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 45: MATRIKA TVEGANJA ZA POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI –

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 46: MATRIKA TVEGANJA ZA POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI Z

ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Kot je bilo že omenjeno in kot izhaja iz matrike tveganja z združenim prikazom vplivov, dva
scenarija tveganja (Scenarija tveganja 1 in 3) pomenita srednjo stopnjo tveganja, Scenarij
tveganja 2 pa nizko. Pri vseh treh scenarijih tveganja je verjetnost bolj izražena kot velikost
vplivov.
Namen notranje kategorizacije tveganja je bil ugotoviti oziroma določiti razrede oziroma
stopnje tveganja za posebno nevarne bolezni živali tudi na ravni regij, zlasti pa občin. Tudi za
te primer je bila pripravljena petstopenjska kategorizacija območij glede na velikost tveganja,
ki je lahko podlaga za različne aktivnosti in odločitve. Izhodišče za izdelavo notranje
kategorizacije tveganja predstavlja število rejnih živali v RS. Gospodarstva, občine in regije so
bili razvrščeni v pet razredov notranje kategorizacije tveganja na podlagi števila ali deleža živali
(goveda, prašičev, drobnice, perutnine). Večje število živali na nekem območju načeloma
pomeni večje tveganje za izbruh in širjenje bolezni.
Na spodnji sliki je prikaz notranje kategorizacije tveganja na ravni občin zaradi pojava posebno
nevarnih bolezni živali.

Stopnja tveganja: 1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 47: Kategorizacija občin po tveganju zaradi posebno nevarnih bolezni živali

V najvišji, peti razred notranje kategorizacije spada 14 občin (največ jih je v severovzhodnem
delu države, v Pomurski in Podravski regiji, predvsem zaradi večjega števila perutnine in
prašičev v teh občinah). V četrti razred je razvrščenih 34 občin, največ jih je v Pomurski,
Zahodnoštajerski, Podravski in Dolenjski regiji. V oba najvišja razreda notranje kategorizacije
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tveganja spada 48 občin. V tretji razred ogroženosti spada 87 občin, 50 v drugi razred, 26 pa
v prvi razred notranje kategorizacije tveganja.

Ko govorimo o živinoreji, živinorejskih sistemih in posebno nevarnih boleznih živali, ne moremo
obiti njihovih povezanosti s podnebjem in tudi s podnebnimi spremembami. Živinorejski
sistemi, podnebne spremembe in zdravje živali so namreč medsebojno povezani v zapletene
mehanizme. Tako npr. živinoreja vpliva na obseg izpustov toplogrednih plinov, kot sta metan
in dušikov oksid, kmetijska dejavnost, skupaj s proizvodnjo živali, pa predstavlja kar od 10 do
12 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Poleg ogljikovega dioksida je treba omeniti
še emisije metana in dušikovega oksida, ki nastajata predvsem pri živinorejski proizvodnji, na
riževih poljih in pri uporabi dušikovih gnojil. Čeprav imata tudi metan in dušikov oksid močan
vpliv pri nastajanju učinka tople grede, se ne sproščata v ozračje v takšnih količinah kot ogljikov
dioksid, ki ima tudi daljšo razpolovno dobo v primerjavi z omenjenima plinoma.
Spremembe podnebja se izražajo v kakovosti vode, zraka in hrane, pa tudi s spremembami v
ekosistemih, kmetijstvu, industriji in naseljih. Zdravje živali je lahko posledično prizadeto zaradi
ekstremnih dogodkov in s pojavom novih oziroma ponovnim pojavom starih nalezljivih bolezni,
pri čemer se nekatere med njimi prenašajo z vektorji (npr. insekti in drugimi prenašalci bolezni),
ki so močno odvisni od vremenskih razmer.
To zahteva ukrepanje in prilagajanje vseh inštitucij, povezanih s kmetijstvom, še posebej
veterinarske službe, kjer se je treba prilagoditi večjim tveganjem, povezanim s podnebnimi
spremembami. Podnebnim spremembam se bo, odvisno od lokacije in vpliva podnebnih
sprememb na določenih območjih, morala prilagajati tudi proizvodnja živali.
Živinoreja je pomemben sestavni del kmetijskega sektorja in predstavlja pomemben vir
preskrbe s hrano (mleko, jajca in meso). Svetovno povpraševanje po hrani raste z
naraščanjem števila prebivalstva. Domače živali so za nekatere ljudi tudi edino sredstvo in vir
dohodka oziroma preživljanja. Ocenjujejo, da je od živinoreje odvisna okrog milijarda ljudi.
Prežvekovalci igrajo ključno vlogo pri ohranjanju pašnikov po vsem svetu. Prav tako ohranjajo
ekosisteme, ki imajo pomemben vpliv na ohranjanje ali povečanje zalog ogljika, proizvodnjo
organskih gnojil, kar pomeni prihranek pri kemičnih gnojilih, izboljšanje kakovosti vode in
ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti rastlin in živali.
Pomemben vpliv na podnebne spremembe ima proizvodnja živali, predvsem prežvekovalci, ki
s sproščanjem metana in dušikovega oksida prispevajo k večjim količinam toplogrednih plinov
v ozračju. Vsekakor pa po drugi strani tudi podnebne spremembe vplivajo na proizvodnjo in
zdravje rejnih živali ter proizvodnjo krme za živali. Kmetijski sektor, kot že omenjeno, prispeva
med 10 in 12 odstotkov globalne emisije toplogrednih plinov v obliki ogljikovega dioksida.
Prispeva tudi 40 odstotkov skupne emisije metana (iz črevesne fermentacije, razkrajanja gnoja
in poplave riževih polj) in 65 odstotkov skupne količine dušikovega oksida (iz kmetijskih
zemljišč, zaradi uporabe dušikovih gnojil, gnojenja in sežiganja biomase). Prav tako ima
živinoreja pomemben vpliv na uporabo zemljišč, kjer se predvsem s krčenjem gozdov za
ustvarjanje pašnikov in njiv večajo površine, namenjene za živinorejo.
Vpliv podnebnih sprememb na živinorejo in zdravje živali se kaže v različnih oblikah. Predvsem
je treba omeniti spremembe v temperaturi in razpoložljivosti pitne vode ter spremembe v
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produktivnosti ekosistemov. Ti dejavniki so močno odvisni od geografskega območja in imajo
lahko negativne posledice na biotsko raznovrstnost ter blago in storitve, kot so proizvodnja
hrane in potrebe po vodi.
Primarni dejavniki, ki povezujejo podnebne spremembe in produktivnost živali (rodnost,
zdravje in bolezni živali) in živinoreje kot kmetijske panoge (proizvodnje mesa, mleka, jajc,
volne ipd.), so:
-

-

spremembe v vzorcih, intenziteti in razporeditvi padavin prek leta (spremenjeni
padavinski režimi);
višje povprečne in najvišje temperature in vročinski valovi, ki vplivajo na živino s
toplotnim stresom, na rastline v občutljivih fazah njihovega življenjskega cikla pa s
povečevanjem evapotranspiracije iz pridelkov in z izhlapevanjem vode iz tal in vodnih
zadrževalnikov;
pogostejši oziroma intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki (poplave, nevihte,
močan veter, suše ipd.), ki povzročajo povečano smrtnost živali, večjo verjetnost za
poškodbe bivalnih prostorov živali, povečano obremenitev higienskih služb za odvoz
poginulih živali in večje potrebe po zavetiščih za živali.

Sekundarni dejavniki podnebnih sprememb, ki se kažejo kot posledice primarnih dogodkov,
so:
-

več bolezni in parazitskih obolenj;
slabši apetit in prebavljivost krme pri živalih;
novi insekti in bolezni, ki se širijo iz toplejših krajev ter ostali členonožci (Arthropoda);
slabše priraščanje in splošno počutje živali (npr. zmanjšana proizvodnja mleka);
večja smrtnost in obolelost starejših živali in mladičev;
povečano število nekaterih bolezni, ki se prenašajo z vodo;
pomanjkanje hrane in pitne vode za živali;
vpliv na kakovost in velikost na življenjskega prostora živali zaradi pogostejših poplav
in gozdnih požarov in drugih požarov v naravnem okolju;
povečano število škodljivcev, manj pogost stres mraza na živino, povečano število
zajedavcev, intenzivnejši napadi zajedavcev oziroma komarjev zaradi milejših zim.

Spremembe podnebja vplivajo na zdravje živali na več načinov. Vedno, ko pride do večjih
nihanj vremenskih spremenljivk, lahko pride tudi do večjih bioloških sprememb, tako v zdravju
oziroma pojavu bolezni živali, kot v populacijski dinamiki živali, distribuciji in razpoložljivosti
patogenov v okolju. V procesu spremembe zdravja oziroma pojava bolezni prihaja do stalnega
nihanja, ki se kaže v spremembi ravnotežja med tremi elementi ekološke triade: posrednikom,
gostiteljem in okoljem. Tako se lahko patogeni v okolju pojavljajo v večji gostoti, so bolj
agresivni in vplivajo na nihanje imunosti gostiteljskih vrst. Okolje vpliva na sistem zdravja živali
in se nenehno spreminja, sistem pa ni imun na take spremembe.
Spremembe v vremenskih vzorcih spremenijo prostorsko razporeditev prenašalcev bolezni
oziroma vektorjev, kot so insekti, ektoparaziti in endoparaziti (npr. komarji in klopi ter ostali
členonožci). Ker so členonožci zelo občutljivi na spremembe okolja (predvsem na spremembe
temperature), to vpliva tudi na širjenje in prenos bolezni, ki so odvisne od vektorjev. Tako bodo
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bolezni, kot so bolezen modrikastega jezika, mrzlica zahodnega Nila, afriška prašičja kuga,
venezuelski encefalomielitis kopitarjev, lymska borelioza, rumena mrzlica in visceralna
leishmanioza, ostale omejene na distribucijo vektorjev in so v veliki meri odvisne od prisotnosti
samega vektorja. Pojav vedno novih bolezni na določenem območju in pojav starih, ki se širijo
z vektorji, kaže na jasen primer povezave med podnebnimi spremembami in vplivi na zdravje
živali in posredno tudi ljudi. S pogostejšim pojavom ekstremnih dogodkov bo prišlo tudi do
povečanja števila smrtnih žrtev, ki so povezane s podnebnimi spremembami in širjenjem
bolezni ljudi in živali.
Predvidevamo lahko, da bo v časovnem okviru od pet do 10 let marsikje, tudi pri nas, zaradi
podnebnih sprememb prišlo do novih oziroma ponovnih pojavov določenih bolezni živali, ki so
neposredno povezane s podnebnimi spremembami v regiji. Obremenitev okolja s patogeni je
še najbolj očitna v primeru fekalno – oralne poti prenosa, ki se navezuje na prenos preko vode.
Te bolezni vključujejo aviarno influenco in atipično kokošjo kugo pri divjih pticah, ki se selijo
glede na letni čas. Naravni cikel virusa aviarne influence pri raci mlakarici, ki je najpogostejši
naravni gostitelje virusa, vključuje zaužitje vode, okužene z virusom AI. Replikacija virusa
poteka predvsem v končnem delu črevesnega trakta race. Virusi, ki ga nato ptice selivke poleti
deponirajo v višjih zemljepisnih širinah, se lahko shranijo v permafrostu v subarktičnih
razmerah in tukaj preživijo stoletja. Za divje ptice je znano, da so zbiralniki oziroma katalizatorji
različnih patogenov, vključno z virusom zahodnega Nila, kjer ptice delujejo kot naravni
gostitelji, v katerih se virus lahko razmnožuje. Prav tako lahko anaerobne bakterije vraničnega
prisada v obliki spor preživijo v zemlji več desetletij.
Bolezni, ki se prenašajo s členonožci, tvorijo sorodno, vendar drugo kategorijo. Posredni
prenos povzročiteljev bolezni poteka z različnimi vrstami klopov. Vrsta mehkih klopov se npr.
hrani na svinji bradavičarki, ki igra pomembno vlogo pri prenosu afriške prašičje kuge (APK).
Povzročitelj virusa APK lahko preživi do osem let v klopu. Obstajajo tudi številne mušice in
komarji, ki lahko prenašajo bolezni, ki vključujejo tako imenovano »spečo stopnjo« patogenov.
Tako lahko npr. virus mrzlice doline Rift (RVF) preživi v jajčecih komarjev več let, dokler daljša
obdobja padavin ne omogočijo nadaljnjega razvoja komarja iz rodu Aedes, ki se nato hrani na
prežvekovalcih in s tem oživi cikel RVF, kar posledično vodi do izbruha bolezni pri
prežvekovalcih. Okuženi prežvekovalci, ki so v gostih naseljih v kontaktu z ljudmi, lahko
prenesejo bolezen preko komarjev tudi na ljudi ter tako prispevajo k širjenju RVF med ljudmi.
Širjenje insektov na daljše razdalje in širša geografska območja je možno tudi z vetrom. Primer
takega širjenja se je zgodil poleti 2006 v Veliki Britaniji, kjer se je virus bolezni modrikastega
jezika (BTV8), ki ga prenašajo mušice, razširil iz Belgije. Zelo verjetno je, da je bil tudi izbruh
virusa Schmallenberg v Veliki Britaniji v začetku leta 2012 posledica okuženih mušic, ki jih je
veter prinesel s celinske Evrope.
Iz navedenih primerov je razvidno, da so posledice podnebnih sprememb zelo kompleksne in
se lahko kažejo v različnih oblikah tudi na zdravju živali. Lahko se spremeni tudi način prenosa
bolezni. Npr. virus APK kroži v silvatični obliki (gozdna oblika) v vsaj 22 različnih genotipih pri
svinji bradavičarki v gozdovih južne Afrike. V letu 2007 se je genotip 2 iz pristanišča ob Črnem
morju iz Gruzije prenesel v srednjo Evropo. Predvideva se, da so bili izvor kontaminirani mesni
izdelki iz Mozambika ali Madagaskarja, ki so vsebovali virus APK, v Gruziji pa so jih zaplenili
in z njimi krmili domače prašiče. Danes se APK postopno širi na območje vzhodne Evrope
predvsem s prevozom kontaminiranih izdelkov iz prašičjega mesa, pa tudi s premiki prašičev.
Pomemben vir širjenja bolezni je tudi evrazijski divji prašič, ki je prenašalec bolezni.
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Spopadanje ali bolje, prilagajanje na negativne posledice podnebnih sprememb mora temeljiti
na strategiji prilagajanja živinoreje, medsebojnega sodelovanja različnih institucij oziroma
služb in izobraževanja ter usposabljanje ljudi. Glavni stebri te strategije so:
a) uvesti spremembe v upravljanju, tehnologiji in infrastrukturi, kot npr.:
- varovanje pašnikov in njihove biotske raznovrstnosti pred propadanjem;
- priprava sistema hitrega odziva na nevarnosti za zdravje živali in rastlin;
- uporaba dobre prakse rabe zemljišč, da se zmanjša nevarnost erozije;
- povečanje dostopnosti v smislu količine in kakovosti vode za živino;
- uporaba genotipov z večjo odpornostjo na sušo in na vedno večje pritiske vektorjev
bolezni;
- ustvarjanje krmnih rezerv za krizna obdobja;
b) okrepiti raziskave, razvoja in prenos novih tehnologij;
c) razviti informacijske in podporne sisteme za pomoč pri odločanju v javnem in zasebnem
sektorju (z uporabo kakovostnih meteoroloških podatkov, vključno s sistemi zgodnjega
opozarjanja in uporabo matematičnih modelov za predvidevanje dogodkov in njihovih
posledic);
d) razviti in razširiti uporabo kmetijskega zavarovanja, primernega za podnebna tveganja,
e) izboljšati prostorsko načrtovanje in zaščititi ekosisteme, delovanje povodij in biotsko
raznovrstnost;
f) razviti ustrezne institucionalne zmogljivosti za prilagajanje in usklajevanje na nacionalni in
lokalni ravni; to pomeni prilagajanje organizacij in standardov ter ustvarjanje novih
zmogljivosti za boljšo učinkovitost pri reševanju posledic podnebnih sprememb.
Krepitev institucij in usposabljanje sta velik korak v tej smeri. Slogan "One Health - Eno
zdravje" pomeni združitev skupnih dejavnikov tveganja, ki delujejo na stopnji naravne in
kmetijske krajine, na kmetijah, v klavnicah in v predelavi ter distribucijskih kanalih. "One health
- Eno zdravje" povezuje zdravstvene strokovnjake, veterinarje in inšpektorje za hrano, ter
delavce, ki delajo v ribištvu, gozdarstvu, na področju varstva rastlin, upravljanja naravnih virov,
v prehranski industriji in javnem zdravju. Proaktiven pristop je ključnega pomena za upravljanje
podnebnih tveganj. Podnebne spremembe in socialno-ekonomski vplivi teh sprememb
zahtevajo posodobljene strategije nadzora za veterinarsko službo v zvezi z ugotavljanjem in
predvidevanjem nastanka bolezni, povezanih s podnebnimi spremembami. Ključne so
raziskave ter predlogi preventivnih ukrepov (rešitev oziroma ustreznega odzivanja) na lokalnih
in regionalnih ravneh, ki pa zahtevajo podporo različnih mednarodnih organizacij za raziskave
in izobraževanje. Ti ukrepi imajo jasne gospodarske, okoljske in družbene koristi, saj z njimi
dosežemo potencialne učinke in zmanjšujemo nevarnosti za ekosisteme in zdravje ljudi ter
živali, povezanimi s podnebnimi spremembami.
Odsotnost bolezni pri živalih je ključna za zagotavljanje zdravja ljudi in živali ter varne hrane.
Pomembno je, da imamo učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje bolezni in hitro ukrepanje tako
na nacionalni ravni kot tudi v širšem evropskem prostoru. Posledice pojava bolezni živali se
kažejo kot izguba dohodka na ravni posameznika oziroma gospodarstva (pogini in usmrtitve
živali) ter na ravni občine in države (omejitve pri trgovanju oziroma izvozu, pomanjkanje
surovin za industrijo idr.).
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Zaradi obsežnega prometa z živalmi in njihovimi proizvodi, sprememb v okolju, velikih
koncentracij živali na nekaterih območjih ter drugih dejavnikov pomenijo posebno nevarne
bolezni grožnjo za zdravje živali v RS, kar zahteva pripravo in načrtovanje ukrepov ob pojavu
posameznih posebno nevarnih bolezni živali. Poleg bolezni, ki so znane že desetletja in
stoletja, se pojavljajo nove oziroma se stare pojavljajo v novi, spremenjeni obliki. Prav tako se
zaradi spremenjenih podnebnih razmer in prilagoditve povzročiteljev stare bolezni širijo na
območja, na katerih jih v preteklosti ni bilo.
Zaščita živali pred posebno nevarnimi boleznimi obsega sistem družbenih, skupinskih in
posamičnih aktivnosti ter ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje in zatiranje ter
odstranjevanje njihovih posledic. Uspešno preprečevanje in obvladovanje posebno nevarnih
bolezni živali temelji na učinkovitem sistemu spremljanja in usklajenega delovanja
veterinarskih ter drugih služb. Najpomembnejše je hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavu
bolezni, še posebno ob tistih, ki se pojavljajo kot epizootije.
Poleg delovanja veterinarskih služb lahko tudi lastniki živali veliko naredijo za preprečevanje
vnosa in širjenja bolezni, predvsem z/s:












zagotavljanjem zdravstveno ustrezne krme in pitne vode za napajanje;
zagotavljanjem in vzdrževanjem predpisanih higienskih razmer v objektih za rejo živali,
v drugih prostorih ter napravah, kjer se zadržujejo živali;
zagotavljanjem higiene porodov in molže;
zagotavljanjem veterinarskega reda na javnih krajih, kjer se zbirajo živali, v prevoznih
sredstvih za prevoz živali, proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in
pašnikih ter objektih za zbiranje in klanje živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje
surovin, proizvodov, živil, odpadkov in krme;
zagotavljanjem varnosti živil in izpolnjevanjem veterinarskih pogojev za njihovo
proizvodnjo in promet;
preprečevanjem vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo živali;
izvajanjem veterinarskih ukrepov v rejah živali;
ravnanjem z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, živalskim blatom in urinom
na predpisan način;
zagotavljanjem preventivnega razkuževanja, dezinsekcije in deratizacije v objektih, na
javnih površinah in v prevoznih sredstvih;
drugimi nujnimi ukrepi.

Vse to kaže, kako pomembno je, da obstaja učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje bolezni in
hitro ukrepanje tako na nacionalni ravni kot tudi v širšem evropskem prostoru.
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5.6 Ocena tveganja za jedrsko ali radiološko nesrečo
Oceno tveganja za jedrske ali radiološke nesreče v Sloveniji, izdaja 2, je leta 2015 izdelala
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) Ministrstva za okolje in prostor. Leta
2018 je bila ocena dopolnjena (izdaja 3). Poglavitne spremembe v prenovljeni oceni se glede
na izdajo 2 nanašajo na ovrednotenje vplivov in verjetnosti nekaterih scenarijev tveganja,
oblikovan pa je bil še dodatni scenarij tveganja.
Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov
radioaktivnega sevanja, prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah
in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.
Značilno za jedrske in radiološke nesreče je, da se ne dogajajo pogosto. Verjetnost za
nastanek nesreče te vrste je majhna. Na drugi strani pa so posledice takšne nesreče zelo
različne, pri težki nesreči v jedrski elektrarni so lahko tudi zelo obsežne z dolgotrajnimi
posledicami.
Jedrska ali radiološka nesreča v tej oceni tveganja pomeni dogodek, pri katerem je prišlo do
sproščanja radioaktivnih snovi ali pa obstaja potencialna nevarnost, da bo prišlo do sproščanja
radioaktivnih snovi v takšnem obsegu, da so oziroma bodo znatno presežene omejitve, ki so
predpisane z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 67/02, 24/03, 50/03 – UPB 1, 46/04, 102/04 – UPB 2, 60/11, 74/15) oziroma s pravilniki, ki
jih predpisuje ta zakon.
Jedrske nesreče se lahko zgodijo v jedrskih objektih, kot so jedrske elektrarne, raziskovalni
jedrski reaktorji, objekti za predelavo in obogatitev jedrskih snovi, postroji za izdelavo gorivnih
elementov, obrati za predelavo in odlaganje jedrskega goriva ter objekti, namenjeni za
skladiščenje, predelavo, obdelavo in odlaganje radioaktivnih odpadkov. Poznamo pa tudi
sevalne objekte, v katerih ni jedrskih snovi in zato ne more priti do jedrske verižne reakcije. V
takih objektih so mogoče radiološke nesreče.
V RS so objekti, v katerih bi lahko prišlo do jedrske ali radiološke nesreče:
-

NE Krško,
raziskovalni reaktor TRIGA Mark II v Brinju pri Ljubljani,
centralno skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju,
odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt in odlagališče rudarske jalovine Jazbec na
lokaciji nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu.

Za jedrske objekte je značilno, da imajo na lokaciji večje količine jedrskih in radioaktivnih snovi.
V obratujočem reaktorju jedrske elektrarne poteka verižna reakcija, ki sprošča toploto,
potrebno za proizvodnjo elektrike. Radioaktivne snovi v reaktorju (sredica) so pod visokim
tlakom in pri visokih temperaturah. Zaradi narave radioaktivnih snovi se toplota sprošča tudi,
ko reaktor ne obratuje, torej ko je verižna reakcija ustavljena. Te toplote je bistveno manj kot
med obratovanjem, vendar jo je prav tako treba odvajati. Sredico reaktorja je treba hladiti med
obratovanjem in tudi dalj časa po obratovanju. Če hlajenje zaradi kakršnega koli razloga ni
mogoče, se sredica lahko tako segreje, da se stali (poškodba sredice). To bi pomenilo težko
nesrečo, pri kateri bi lahko prišlo do radioaktivnih izpustov v okolje.
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Pri jedrski nesreči se sprostijo radioaktivne snovi (radioaktivni plini in delci) pretežno v ozračje
in se razširjajo v obliki radioaktivnega oblaka v širše okolje. Stopnja ogroženosti zaradi
radioaktivne kontaminacije okolja je odvisna od vrste in količine izpuščenih posameznih skupin
radionuklidov (žlahtni plini, radioizotopi joda, delci z dolgoživimi cepljivimi in aktivacijskimi
produkti) in od vsakokratnih meteoroloških razmer. Izpuščene radioaktivne snovi se s kraja
nesreče gibljejo v prevladujoči smeri vetrov. Razširjanje je odvisno od vremenskih razmer in
lokalne topografije. Radioaktivni delci se med zračnim transportom usedajo na površino tal
(suha depozicija) ali pa se izpirajo s padavinami (mokra depozicija).
Radiološke nesreče se lahko zgodijo v sevalnih objektih, pri uporabi virov radioaktivnega
sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje,
zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.
Za radiološke nesreče je značilno, da se lahko zgodijo kjerkoli. Prometna nesreča pri
transportu radioaktivnih snovi se lahko zgodi kjerkoli na poti. Če gre za transport visoko
radioaktivnih snovi, sta sicer zagotovljena ustrezno varovanje in prevozna embalaža, tako da
je verjetnost nesreče s posledicami za okolje majhna. Podobno je z nenadzorovanimi viri
sevanja. Javnost lahko najde radioaktivni vir kjerkoli v okolju. Toda v urejenih državah, v katerih
so viri sevanja pod nadzorom, je verjetnost takšnega dogodka majhna. Radiološka nesreča se
lahko zgodi tudi v jedrskem objektu, v katerem praviloma vsakodnevno delajo z radioaktivnimi
snovmi, vendar je zaradi usposobljenosti osebja verjetnost nesreče majhna.
Pri radioloških nesrečah nimamo opravka z verižno reakcijo, temveč z radioaktivno snovjo, ki
se kot vir ionizirajočega sevanja uporablja za različne namene in ob nesreči ogroža zaposlene,
okolje in v hujših primerih tudi prebivalstvo. Večinoma gre za prekomerno obsevanje
zaposlenih, ki so upravljali obsevalno napravo. Pri nenadzorovanem viru lahko pride tudi do
prekomernega obsevanja in kontaminacije prebivalcev. Večinoma gre za posameznike, ki
najdejo zapuščeni, izgubljeni ali ukradeni radioaktivni vir. Tudi pri radiološki nesreči je mogoč
nastanek radioaktivnega oblaka, ki lahko kontaminira širše območje. To se lahko zgodi, če
radioaktivni vir zaide med odpadne kovine in ga v železarni nevede stalijo. Zato je ustrezen
nadzor odpadnih kovin pred predelavo zelo pomemben.
Škodljivo ionizirajoče sevanje zaradi radioaktivnega onesnaženja ob jedrski ali radiološki
nesreči prihaja do človeka po naslednjih prenosnih poteh:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

z inhalacijo radioaktivnih zračnih delcev,
z zaužitjem kontaminirane hrane, mleka in pitne vode,
z neposrednim zunanjim obsevanjem iz radioaktivnega oblaka in kontaminiranih tal,
s kontaminacijo kože in oblačil,
z menamernim zaužitjem (prehranjevanje s kontaminiranimi rokami, kajenje, igranje
otrok na kontaminiranih tleh),
prek odprtih ran.

Za jedrske objekte so izdelane študije, ki razvrščajo vzroke za nesrečo na skupine po začetnih
dogodkih. Vzroki za nesrečo lahko izvirajo iz okvare tehnoloških sistemov oziroma komponent
ali zaradi človeške napake. Tako so npr. za NE Krško posamezni scenariji – sekvence
dogodkov, ki lahko vodijo do nesreče s taljenjem sredice, razdeljeni na več skupin, ki se
začnejo z značilnim začetnim dogodkom.
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Le ena okvara ne vodi do nesreče, ker so bistveni sistemi v jedrskih objektih podvojeni oziroma
mora priti do več okvar in napak, da bi prišlo do zaporedja dogodkov, ki vodijo k poškodbi
sredice reaktorja. Poleg okvar v objektu (notranji začetni dogodki), so tudi zunanji začetni
dogodki, kot so požar, poplava, potres, padec letala, ki lahko vodijo do nesreče. Med začetne
dogodke, ki lahko vodijo do poškodbe sredice, uvrščamo tudi sabotažo in terorizem.
Pri obravnavanju nesreč seveda ne moremo mimo človeških napak, ki se lahko pojavijo v vsaki
fazi nesreče in so lahko vzrok za začetek nesreče ali poslabšanje razmer med nesrečo.
Verjetnost nesreče v jedrski elektrarni se ocenjuje z metodologijo verjetnostnih varnostnih
analiz (VVA). VVA je postopek za pridobitev numerične ocene tveganja, ki so mu izpostavljeni
okolica in prebivalstvo zaradi obratovanja različnih tehnoloških objektov, oziroma prisotnosti
različnih dejavnosti in procesov. VVA temelji na identifikaciji mogočih začetnih dogodkov ter
na določanju zaporedij dogodkov, ki jih vsak začetni dogodek lahko sproži, skupaj s
posledicami. Sestavljene so iz treh ravni:
‒

raven 1 – izračunana je verjetnost poškodbe sredice zaradi notranjih dogodkov (izguba
vsega izmeničnega napajanja, zlom cevi primarnega sistema ipd.) in zunanjih dogodkov
(požar, potres, poplava itn.);

‒

raven 2 – izračunani so verjetnost in količina radioaktivnih izpustov, časovni razvoj poteka
dogodkov v zadrževalnem hramu za različne oblike in količine izpustov radioaktivnih snovi
v okolje zaradi odpovedi pregrad in sistemov zadrževalnega hrama;

‒

raven 3 – izračunane so pričakovane posledice na prebivalstvo in okolje zaradi
radioaktivnih izpustov, določenih na ravni 2. Upoštevane so tudi meteorološke, topografske
in demografske značilnosti lokacije.

Glavni rezultati VVA so verjetnost za poškodbo sredice ter verjetnost, količina in časovni potek
radioaktivnih izpustov zaradi odpovedi zadrževalnega hrama.
Analiza jedrske nesreče z VVA se začne z začetnim dogodkom, ki sproži različne odzive
elektrarne in s tem potek nesreče. Pomembni so stanje elektrarne v trenutku nesreče,
razpoložljivost in zanesljivost komponent ter človeške napake. Vse to vpliva na potek nesreče.
VVA kažejo, da obstaja skupina dominantnih scenarijev med množico mogočih scenarijev
poteka nesreče. Vsota verjetnosti vseh mogočih potekov nesreče nam da celotno verjetnost
za nastanek poškodbe sredice.
Zaradi negotovosti vhodnih podatkov ne smemo obravnavati rezultatov analize kot absolutnih
vrednosti za možnost nesreče. Analiza pokaže najverjetnejše scenarije, katere komponente in
človeške akcije so najpomembnejše za potek nesreče ter stopnjo njihove pomembnosti.
Izračunana pričakovana pogostost poškodbe sredice za jedrsko elektrarno Krško je 4,85 10-5
na leto; to pomeni poškodbo sredice enkrat v 20.000 letih, kar je primerljivo z jedrskimi
elektrarnami podobnega tipa in starosti drugje po svetu. Ta vrednost vključuje notranje začetne
dogodke, dogodke zaradi požarov, poplav, potresov in druge zunanje dogodke, kamor spadajo
npr. padci letal, zunanje poplave, vremenske ujme ipd. Zadrževalni hram zmanjša verjetnost
izpustov radioaktivnih snovi v okolje ob jedrski nesreči za 10 do 50-krat. Prav tako se podaljša
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čas do potencialnega izpusta. To omogoča učinkovitejše ukrepanje po nesreči. Tako je
pričakovana pogostost izpustov v okolje 1,92 10-6 na leto oziroma enkrat v 500.000 letih.
Težkih jedrskih nesreč se je do zdaj na svetu zgodilo zelo malo. Od približno 430 obratujočih
reaktorjev (številka se je z leti spreminjala), sta se zgodili dve nesreči s katastrofalnimi
posledicami za okolje. Najhujši jedrski nesreči sta se zgodili v Černobilu v Ukrajini leta 1986 in
v Fukušimi na Japonskem leta 2011. Pri obeh je prišlo do popolnega uničenja reaktorja s
taljenjem njegove sredice, ki mu je sledil obsežen izpust radioaktivnih snovi v okolje. Posledice
obeh nesreč so bile zelo velike.

Slika 48: Jedrska elektrarna v Černobilu po nesreči aprila leta 1986

Zdravstveni vplivi takšnih nesreč se delijo na akutne zdravstvene učinke (smrt, huda
zdravstvena okvara), zapoznele zdravstvene učinke (rak) in psihološke učinke, ki utegnejo
vplivati na zdravje. V Černobilu so bili zaradi akutnih zdravstveih učinkov prizadeti osebje
elektrarne in ljudje, ki so posredovali pri nujnih ukrepih (gašenje požara, nujna medicinska
pomoč, takojšnje čiščenje). Za takšnimi posledicami nesreče je umrlo 31 ljudi. Približno 140
ljudi pa je imelo različne stopnje radiacijske bolezni. V Fukušimi primerov akutnih zdravstvenih
učinkov ni bilo, zapozneli učinki pa so malo verjetni, saj so iz okolice elektrarne pravočasno
umaknili vse prebivalstvo. Med zapoznele zdravstvene učinke štejemo povečanje pogostosti
raka. V desetletju po černobilski nesreči se je opazno povečalo število rakov na ščitnici pri
otrocih, ki so živeli na kontaminiranih območjih nekdanje Sovjetske zveze, predvsem tam, kjer
ni veljala omejitev uživanja kontaminiranega mleka. V Černobilu so trajno (omejitev še vedno
velja) izselili krog s polmerom 30 kilometrov okoli elektrarne, medtem ko so v Fukušimi
evakuirali do razdalje 20 kilometrov okoli elektrarne in pozneje, na podlagi meritev
radioaktivnosti, še območje v obliki jezika, ki se razteza v severovzhodni smeri (v smeri vetra
ob času radioaktivnega izpusta) od elektrarne do razdalje okoli 45 kilometrov. Stroški sanacije
in zaščitnih ukrepov v obeh primerih so veliki in se merijo v desetinah ali celo stotinah milijard
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evrov. Samo stroški novega černobilskega »sarkofaga«, velike jeklene lupine na tirnicah nad
uničeno elektrarno, so znašali približno dve milijardi evrov. Za obe nesreči velja, da je njun
vpliv na poljedelstvo, pridelovanje in uporabo hrane ter druge vidike, povezane z okoljem,
vedno veliko večji od neposrednega zdravstvenega vpliva na ljudi.
Med jedrske nesreče, ki so pomembno vplivale na razvoj jedrske tehnologije in pri katerih je
prav tako prišlo do taljenja sredice oziroma požara in uničenja reaktorja, spadata nesreči v
elektrarni Otok treh milj v Združenih državah Amerike (1979) in Windscalu v Veliki Britaniji
(1957). Nesreči nista povzročili večjih posledic v okolju. Med požare, ki so resno prizadeli
jedrske elektrarne, štejemo požara tudi v elektrarni Browns Ferry v Združenih državah Amerike
(1975) in elektrarni Vandellos v Španiji (1989). V slednji je požar popolnoma uničil sekundarni
del elektrarne.
Največja radiološka nesreča v svetovnem merilu do zdaj se je zgodila v Goiânii v Braziliji leta
1987, ko so zbiralci odpadnega železa našli zapuščen terapevtski vir (ampulo cezijevega
klorida, ki je topen v vodi in je snov z izredno veliko specifično aktivnostjo). Vir so pri selitvi
bolnišnice pozabili odnesti in je ostal v zapuščeni stavbi. Ker najditelji niso vedeli, s čim imajo
opravka, so povzročili obsežno kontaminacijo, saj so razdrli vir in se z njim celo mazali po
telesu. Za posledicami te nesreče so umrli štirje ljudje, 20 se jih je zdravilo zaradi opeklin, ki
jih je povzročilo sevanje, skoraj 300 jih je bilo kontaminiranih, več kot sto tisoč ljudi pa so
pregledali, če so kontaminirani. Nastalo je 3500 m3 radioaktivnih odpadkov (v NE Krško jih je
po 30 letih obratovanja nastalo približno 2300 m3).
Nesreče z radioaktivnimi viri so se zgodile skoraj povsod po svetu. Naštejmo le nekatere:
zaradi obsevanja pri napačni uporabi obsevalnih naprav v El Salvadorju (Salvador), Sorequ
(Izrael), z najdenimi viri v Tammiku (Estonija), Iranu, Čilu, z ukradenimi viri v Sudanu, Indiji,
Mehiki, v medicinskih ustanovah v Panami, na Poljskem, s staljenimi viri v železarnah, kjer
šele pozneje odkrijejo kontaminacijo izdelkov. Mednarodna agencija za jedrsko varnost (IAEA)
je te in podobne nesreče podrobno obravnavala v svojih publikacijah, za vsak tak dogodek je
na voljo posebna knjižica, v kateri so opisani potek dogodka, analiza vzrokov, potek sanacije
in nauki, da se ti dogodki ne bi ponovili. To je le nekaj primerov iz svetovne prakse, številke pa
gredo v nekaj deset odkritih (poročanih) vsako leto. V RS smo imeli največjo radiološko
nesrečo v Onkološkem institutu v Ljubljani v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je medicinski
tehnik nezavedno raztresel vsebino radijeve igle (2 mg radija), ki so jo uporabljali v terapevtske
namene, in povzročil kontaminacijo prostorov. Zdravstvenih posledic ni bilo. S takratnimi
metodami dekontaminacije pa je nastalo približno 30 sodov radioaktivnih odpadkov, ki so bili
najprej shranjeni v opuščeni italijanski karavli pri Zavratcu nad Idrijo in v 90- letih prejšnjega
stoletja preneseni v Centralno skladišče RAO na Brinju.
Ne smemo pa pozabiti tudi drugih vrst nesreč, npr. pri prevozu radioaktivnih snovi, padca
satelita z radioaktivnimi snovmi, terorističnih dejanj in sabotaže ali nesreče v raziskovalnih
reaktorjih in skladiščih radioaktivnih odpadkov. Omenimo lahko, da se do zdaj na svetu ni
zgodila nesreča s hujšimi posledicami pri prevozu radioaktivnih snovi. Tudi pri raziskovalnih
reaktorjih v zadnjih desetletjih ni bilo hujših nesreč, deloma zaradi njihove varnejše
konstrukcije, deloma zaradi zmanjšanja števila raziskovalnih reaktorjev v svetu. Prav tako ni
znano, da bi prišlo do hujše nesreče v skladiščih ali na odlagališčih radioaktivnih odpadkov.
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V Oceni tveganja za jedrsko ali radiološko nesrečo iz leta 2015 je bilo obravnavanih 10
različnih nesreč z ustreznimi scenariji tveganja, v tretji izdaji ocene iz leta 2018 pa so bili
scenariji tveganja na novo ovrednoteni. V nekaterih primerih je zato prišlo do spremembe
razvrstitve posameznih scenarijev tveganja oziroma posameznih skupin vplivov in verjetnosti
v polja matrik tveganja za jedrsko in radiološko nesrečo. V tretji izdaji ocene je dodan še
scenarij tveganja z nesrečo plovila na jedrski pogon.
Aktualno stanje scenarijev tveganja za jedrsko in radiološko nesrečo je naslednje:
1.
2.

nesreča v NE Krško z zelo majhno verjetnostjo in zelo velikimi vplivi, skupno tveganje je
srednje, zanesljivost ocene pa je velika;
nesreča v reaktorju TRIGA z zelo majhno verjetnostjo in zelo majhnimi vplivi, skupno
tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je velika;

3.

nesreča v Centralnem skladišču RAO v Brinju z zelo majhno verjetnostjo in majhnimi
vplivi, skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je srednja;

4.

nesreča pri uporabi radioaktivnih virov s srednjo verjetnostjo in zelo majhnimi vplivi,
skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je velika;

5.

nesreča zaradi kriminalnega dejanja s srednjo verjetnostjo in srednjimi vplivi, skupno
tveganje je veliko, zanesljivost ocene pa je srednja;

6.

nesreča zaradi nenadzorovanih virov sevanja s srednjo verjetnostjo in zelo majhnimi
vplivi, skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je velika;

7.

nesreča zaradi prevoza radioaktivnih snovi s srednjo verjetnostjo in zelo majhnimi vplivi,
skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je srednja;

8.

nesreča zaradi padca satelita z radioaktivnimi snovmi z zelo majhno verjetnostjo in zelo
majhnimi vplivi, skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je velika;

9.

jedrska nesreča v tujini z zelo majhno verjetnostjo in majhnimi vplivi, skupno tveganje je
majhno, zanesljivost ocene pa je velika;

10. poškodbe odlagališč jalovine na območju nekdanjega rudnika Žirovski vrh z majhno
verjetnostjo in zelo majhnimi vplivi, skupno tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je
srednja;
11. nesreča plovila na jedrski pogon z zelo majhno verjetnostjo in zelo majhnimi vplivi, skupno
tveganje je majhno, zanesljivost ocene pa je velika.
Ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti scenarijev je bilo večinoma izvedeno glede na
enotna merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo. Vsi ti scenariji
tveganja so prikazani tudi v matrikah tveganja.
Vse te nesreče so ne glede na to, da so začetni vzroki večinoma podobni, med seboj zelo
različne. Med vsem desetimi različnimi nesrečami, ki se lahko dogajajo po različnih scenarijih
tveganja, sta bila izbrana dva reprezentativna scenarija, po eden za jedrsko in radiološko
nesrečo.
Reprezentativni scenarij tveganja za jedrsko nesrečo je nesreča v NE Krško. Gre za nesrečo,
ki se lahko zgodi z zelo majhno verjetnostjo, a ima zelo velike vplive. Pri tem scenariju tveganja
gre za predpostavko, da pride do taljenja sredice reaktorja, obenem pa tudi do odpovedi
zadrževalnega hrama, tako da gre radioaktivni izpust mimo sistema za razbremenitev
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zadrževalnega hrama s filtriranim izpustom. Do takšne nesreče bi lahko prišlo le, če bi
odpovedali vsi varnostni sistemi in ukrepi osebja ter se ne bi izvajali načrtovani zaščitni ukrepi
za prebivalce. Vendar pa gre za izredno malo verjeten dogodek, ki se mu je ob ustreznem
načrtovanju mogoče v celoti izogniti.

Slika 49: NE Krško

Pri tem lahko pričakujemo majhno število neposrednih žrtev (do nekaj deset) zaradi nesreč pri
obsežni evakuaciji in med interventnim osebjem. Posledica bi bilo kontaminirano območje
nepravilne oblike, ki lahko seže nekaj deset kilometrov od elektrarne, kjer bi bile presežene
intervencijske ravni za stalno bivanje, kar bi zahtevalo za več let izselitev nekaj posameznikov
do nekaj tisoč (lahko tudi nekaj deset tisoč) ljudi s tega območja. Treba bi bilo uvesti tudi
omejitve za pridelavo in uživanja hrane ter obsežen radiološki monitoring na prizadetem
območju. Prav tako bi na prizadetem območju veljale omejitve prometa, gibanja in podobno.
Ekonomske posledice zaradi izgubljenega zaslužka, zaprtih podjetij, javnih ustanov ipd. pa bi
zelo verjetno presegle 2,4 odstotka BDP.
Drugi reprezentativni scenarij tveganja, ki predstavlja radiološko nesrečo, je nesreča z
radioaktivnimi viri. Verjetnost za takšen dogodek je srednja. Po tem scenariju lahko pride do
obsevanja ljudi, pri katerem je prag za akutne učinke presežen. Takšna nesreča se lahko zgodi
v stacionarnih objektih (npr. raziskovalnih inštitutih, industriji, bolnišnicah) ali v premičnih (npr.
radiografski viri, sonde za merjenje vlažnosti in gostote cestišča). Vzrok pri nastanku nesreče
z radioaktivnimi snovmi je v glavnem človeška napaka, ker so radioaktivne snovi pasivne
naprave, tako da ne more priti do odpovedi delovanja. Tudi če pride do odpovedi mehanizmov
(zaslonka ali sistem za premikanje vira), je vzrok človeški faktor, ker upravljavec ni skladno z
navodili preverjal, ali naprava brezhibno deluje. Le manjše število virov sevanja v RS (nekaj
deset) ima takšno radioaktivnost, da bi lahko z njimi povzročili radiološko nesrečo takšnega
obsega, da bi bilo zaradi prejetih doz ogroženo življenje večjega števila ljudi. Po drugi strani
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pa lahko skoraj vsak vir sevanja povzroči kontaminacijo okolja in s tem povezano ekonomsko
škodo.
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Slika 50: MATRIKA TVEGANJA ZA JEDRSKO IN RADIOLOŠKO NESREČO –

VPLIVI NA LJUDI
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Slika 51: MATRIKA TVEGANJA ZA JEDRSKO IN RADIOLOŠKO NESREČO –
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 52: MATRIKA TVEGANJA ZA JEDRSKO IN RADIOLOŠKO NESREČO –

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 53: MATRIKA TVEGANJA ZA JEDRSKO IN RADIOLOŠKO NESREČO Z

ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Za vse scenarije tveganja so bile narejene tudi notranje kategorizacije tveganja oziroma
geografske porazdelitve tveganja, kjer je pri nekatereih scenarijih tveganja v primerjavi z izdajo
2 te ocene tudi prišlo do nekaterih sprememb. Prikazani sta notranji kategorizaciji tveganja za
oba reprezentativna scenarija tveganja.

Slika 54: Notranja kategorizacija tveganja ob nesreči v NE Krško

Slika 55: Notranja kategorizacija tveganja ob nesreči z viri
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5.7 Ocena tveganja za železniško nesrečo
Oceno tveganja za železniško nesrečo, verzija 1.0, je leta 2015 izdelala Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju s Prometnim inštitutom
Ljubljana d.o.o.
Železniško omrežje v RS je opredeljeno v Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 4/09).
Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v
prostoru so železniške proge razvrščene med glavne ali regionalne proge.

Slika 56: Javna železniška infrastruktura v RS

Skupna dolžina prog v RS je 1228 kilometrov, od tega je enotirnih 898 kilometrov in dvotirnih
330 kilometrov. Vse dvotirne proge so elektrificirane, poleg tega pa je elektrificiranih še 172
kilometrov enotirnih prog. Varnost in urejenost v železniškem prometu se ocenjuje s številom
izrednih dogodkov in incidentov, ki nastanejo v železniškem prometu ter njihovih posledic v
primerjavi s preteklim obdobjem.
Resna železniška nesreča pomeni kakršno koli trčenje ali iztirjenje vlakov, katerega posledice
so smrt ene ali več oseb ali resne poškodbe petih ali več oseb ali velika škoda na voznih
sredstvih, infrastrukturi ali v okolju in vsaka druga podobna nesreča, ki ima očitni vpliv na
ureditev varnosti na železnici ali na upravljanje varnosti.
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Nesreča pomeni nehoten ali nenameren nepričakovan dogodek ali poseben niz takih
dogodkov, ki imajo škodljive posledice. Nesreče se razvrščajo v naslednje kategorije: trčenja,
iztirjenja, nesreče na železniških prehodih, nesreče, ki jih povzročijo tirna vozila med gibanjem
in v katerih so udeležene osebe, požari in druge, zaradi katerih nastane vsaj ena od spodaj
naštetih posledic:




resna poškodba ene do štirih oseb,
materialna škoda od 5000 do 2.000.000 evrov,
prekinitev železniškega prometa več kot dve uri.

Nesreča je tudi vsak drugi dogodek, ki ima očiten vpliv na zagotovitev varnosti v železniškem
prometu ali na upravljanje varnosti (npr. trčenje vlakov, nalet, oplaženje in iztirjenje vlaka).
Čeprav je varnost v železniškem prometu velika in se železniške nesreče zgodijo sorazmerno
redko, so lahko posledice katastrofalne glede na to, da je v povprečju na vsakem potniškem
vlaku 71 potnikov, da v povprečju tovorni vlak teha 907,4 tone in da lahko ob nesreči pri
prevozu nevarnih snovi te nenadzorovano uhajajo v okolje.
Večji izredni dogodki v železniškem prometu RS v zadnjih tridesetih letih so bili:







leta 1984 je na železniški postaji v Divači tovorni vlak naletel na stoječi potniški vlak. V
nesreči je 31 ljudi izgubilo življenje, 33 pa je bilo lažje ali težje ranjenih;
aprila 1995 sta se v Zalogu pri Ljubljani iztirili dve cisterni z motornim bencinom in se
prevrnili na bok;
v Zalogu v Ljubljani je februarja leta 2011 lokomotiva tovornega vlaka pri premiku
zdrsnila v reko Ljubljanico. V nesreči sta bili dve osebi lažje poškodovani. V reko je
izteklo približno 800 litrov dizelskega goriva;
na Jesenicah se je avgusta 2011 pri trčenju potniškega in tovornega vlaka poškodovalo
36 oseb. Ta nesreča je uporabljena za enega izmed scenarijev tveganja;
oktobra 2012 je v Vižmarjah v Ljubljani prihajajoči mednarodni vlak trčil v stoječi
potniški vlak. Pri tem je bilo poškodovanih 29 oseb.

Pri izdelavi ocene tveganja za železniško nesrečo so bile uporabljene statistična in
zgodovinska metoda raziskovanja ter metoda prognoziranja. Podatke za scenarija tveganja in
analize tveganja, predvsem gre za podatke o izrednih dogodkih na javni železniški
infrastrukturi v RS iz preteklega obdobja, je izdelovalec ocene pridobil pri upravljavcu javne
železniške infrastrukture in do leta 2006 tudi edinem železniškem prevozniku v potniškem in
tovornem prometu na območju RS, pri podjetju Slovenske železnice.
V oceni tveganja za železniško nesrečo sta bila pripravljena dva scenarija tveganja. Prvi
scenarij tveganja predvideva trčenje vlakov na železniški postaji, drugi pa požar vlaka v
železniškem predoru.
V Scenariju tveganja 1 je opisana železniška nesreča, ki se je v resnici zgodila in je glede na
ocenjeno možnost ponovitve podobne nesreče v prihodnosti lahko dober primer ocenjevanja
tveganja. 26. avgusta 2011 sta na železniški postaji Jesenice, na kretnici številka tri, ob 14.34,
trčila mednarodni tovorni vlak številka 48444, in potniški vlak številka 4213. Mednarodni tovorni
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vlak je vozil iz smeri Ljubljana po progi št. 20, na kateri se promet na odseku Medvode–
Slovenski Javornik vodi daljinsko, ter je vozil na tir številka pet. Potniški vlak je začel vožnjo s
tira številka štiri postaje Jesenice na progo št. 70, v smeri Sežana. Vlaka sta čelno trčila na
enojni kretnici številka tri, na kateri se križajo vozne poti na tir številka štiri oziroma z njega ali
pa na tire s štvilkami pet, šest, sedem, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 in 22 oziroma z njih.

Slika 57: Trčenje potniških vlakov na železniški postaji na Jesenicah 26. agusta 2011

V Scenariju tveganja 2 je opisana železniška nesreča s požarom v železniškem predoru.
Scenarij predvideva, da je zaradi neznanega vzroka pri vožnji potniškega vlaka skozi predor
Bohinj na železniški progi Jesenice–Nova Gorica prišlo do požara v potniškem oddelku vlaka.
V analizi tveganja je bilo ocenjeno, da se opisani ali podobni vplivi tveganja lahko ob
upoštevanju Scenarija tveganja 1 pojavijo vsakih 10 do 30 let, Scenarij tveganja 2 pa vsakih
30 do 50 let. Zanesljivost analize tveganja je precej odvisna od natančnosti pri pridobljenih
podatkov za posamezne scenarije. Zaradi zelo omejenih časovnih okvirov ni bilo mogoče
doseči večje kakovosti analiz scenarijev tveganja, vendar je mogoče trditi, da sta analizi obeh
scenarijev tveganja, zlasti pa analiza tveganja na podlagi Scenarija tveganja 1, razmeroma
zanesljivi. Za reprezentativni scenarij tveganja in z njim povezano analizo tveganja je bil izbran
Scenarij tveganja 1. V matrikah tveganja je zapisan s poševno pisavo.
V Scenariju tveganja 1, ki povzema resnično nesrečo, je bilo na potniškem vlaku približno 50
ljudi. Ugotovljeno je bilo, da je bilo pri Scenariju tveganja 1 poškodovanih 33 ljudi, pri Scenariju
tveganja 2 pa bi lahko pričakovali do tri smrtne žrtve ter do 15 poškodovanih. Glede mrtvih
ljudi bi se oba scenarija tveganja uvrstila v prvo stopnjo vpliva tveganja na ljudi, glede na število
ranjenih pa v drugo stopnjo vpliva tveganja na ljudi. Za ta scenarija tveganja je torej
reprezentativni podatek število ranjenih.

December, 2018

135/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Ob dogodku, opisanem v Scenariju tveganja 1, je nastala materialna škoda v vrednosti
1.577.000,00 evrov (0,004 odstotke BDP iz leta 2014), kar vključuje škodo na železniški
infrastrukturi in na obeh vozilih. Ocenjena vrednost materialne škode v drugem scenariju
tveganja je 1.100.000,00 evrov (0,003 odstotke BDP iz leta 2014), kar prav tako vključuje
škodo na železniški infrastrukturi in vlaku. Navedene vrednosti oba scenarija tveganja oziroma
analizi tveganja uvrščata v prvo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja
na kulturno dediščino.
Kar se tiče političnih in družbenih vplivov, je ocenjeno, da bi ti bili v obeh primerih razmeroma
nepomembni. Pri tem nekaterih vplivov sploh ne bi bilo, npr. vpliva na izvajanje nalog iz
pristojnosti državnih organov ter vpliva na finančno stabilnost, vrednosti oziroma stopnje
velikosti preostalih štirih skupin vplivov znotraj političnih in družbenih vplivov pa bi bile
večinoma zelo majhne. Oba scenarija tveganja sta zato uvrščena v prvo stopnjo političnih in
družbenih vplivov.
V spodnji preglednici je so prikazane vrednosti oziroma stopnje vplivov tveganja in verjetnosti
za nesrečo za oba scenarija tveganja, kar je ustrezno upoštevano tudi v matrikah tveganja.

Preglednica 26: Preglednica za izračun povprečnih vplivov tveganja za prikaz v matrikah
tveganja za železniško nesrečo z razdruženim in združenim prikazom vplivov tveganja
Scenarij
tveganja

Scenarij
tveganja 1
Scenarij
tveganja 2
Reprezentativni scenarij
– Scenarij
tveganja 1

Stopnja
vplivov na
ljudi

Stopnja
gospodarskih in
okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
povprečnih
vplivov

Stopnja
povprečnih
vplivov

Verjetnost
tveganja

2

1

1

1,33

1

4

Razmeroma
zanesljiva

2

1

1

1,33

1

3

Razmeroma
zanesljiva

2

1

1

1,33

1

4

Razmeroma
zanesljiva

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja
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Slika 58: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽELEZNIŠKO NESREČO – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 59: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽELEZNIŠKO NESREČO – GOSPODARSKI IN

OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 60: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽELEZNIŠKO NESREČO – POLITIČNI IN

DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 61: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽELEZNIŠKO NESREČO Z ZDRUŽENIM

PRIKAZOM VPLIVOV
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Namen notranje kategorizacije tveganja v Oceni tveganja za železniško nesrečo je bil ugotoviti
tveganje za železniško nesrečo tudi na ravni regij, zlasti pa občin. Tudi v tem primeru se
praviloma pripravi petstopenjska kategorizacija območij glede na velikost tveganja. Takšna
kategorizacija je lahko podlaga za različne aktivnosti in odločitve, povezane z nekim tveganjem
(prostorsko načrtovanje, preventivni ukrepi, prednostno določanje investicij, povezanih s
preventivnimi ukrepi (vrsta ukrepov, lokacija izvedbe ukrepov) ter za odziv na nesreče). Za
oceno je bila prevzeta kar ogroženost občin in regij, kakršna je bila ugotovljena v Oceni
ogroženosti ob železniški nesreči v Republiki Sloveniji, verzija 1.1, ki jo je URSZR pripravila
marca 2015. V oceni je prikazana teritorialna porazdelitev ogroženosti zaradi železniške
nesreče za vse občine ter za vseh 13 regij. Regije so ozemeljsko in po vključenosti občin vanje
enake izpostavam URSZR. Uporabljena je predpostavka, da območja, po katerih tečejo
železniške proge in se po njih prevažajo tudi nevarne snovi, kjer so železniške postaje, ki so
namenjene tudi manipuliranju z nevarnimi snovmi, pomenijo večjo verjetnost, da pride zaradi
železniške nesreče do zahtev za zaščito ljudi, živali in okolja na teh območjih. Druga je
predpostavka, da na območjih, po katerih tečejo železniške proge in po njih ni prevoza
nevarnih snovi ter železniških postaj, ki niso namenjene manipuliranju z nevarnimi snovmi,
obstaja verjetnost, da pride zaradi železniške nesreče do večjega števila žrtev. Občine, ki imajo
železniško infrastrukturo, so se ob upoštevanju teh meril uvrstile v drugi ali četrti razred
ogroženosti, regije pa prav tako v drugi ali v četrti razred ogroženosti. Preostale občine, na
območju katerih ni železniških prog, po tej predpostavki niso bile ocenjene in so v karti
obarvane belo.

1– zelo majhna, 2– majhna, 3– srednja, 4– velika 1, 5– zelo velika

Slika 62: Ogroženost občin zaradi nesreče v železniškem prometu
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5.8 Ocena tveganja za letalsko nesrečo
Oceno tveganja za letalsko nesrečo, verzija 1.0, je leta 2015 izdelal Sektor za letalstvo
Ministrstva za infrastrukturo. Ocena še ni bila dopolnjena, je pa v tem povzetku nekaj
sprememb v zvezi notranjo kategorizacijo tveganja za letalsko nesrečo.
RS spada med države, nad katero se kljub svoji majhnosti vsak dan odvija veliko preletov
zračnega prostora z zrakoplovi. S tremi javnimi letališči za mednarodni zračni promet
(Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož)
ter številnimi javnimi letališči za domači zračni promet, vzletišči, vzletnimi in pristajalnimi
točkami oziroma območji ter letalskimi prevozniki in drugimi organizacijami tvori RS celovit
letalski sistem.
S tehnično-tehnološkim razvojem civilnega letalstva in rastjo potniškega ter tovornega prometa
se povečuje tudi možnost letalskih nesreč. Statistično gledano je zrakoplov glede na število
prepeljanih potnikov v zračnem prometu eno najvarnejših prevoznih sredstev. Na podlagi
razpoložljivih podatkov izhaja, da je le en zrakoplov na 1,2 milijona letov udeležen v letalski
nesreči, ki pa nima vedno tragičnih posledic za vse potnike in člane posadke ter druge osebe
na zemlji. Zaradi številnih letalskih operacij na slovenskih javnih letališčih za mednarodni
zračni promet in številnih preletov slovenskega zračnega prostora z zrakoplovi je nevarnost
letalskih nesreč velika tudi pri nas. Na območju RS so mogoče letalske nesreče tako manjšega
kot večjega obsega. Večja verjetnost za nastanek letalske nesreče večjega obsega obstaja
zaradi velikega števila zračnih operacij zlasti na vseh treh javnih letališčih za mednarodni
zračni promet, pa tudi na javnem letališču za domači zračni promet v Cerkljah ob Krki.
V RS je trenutno registriranih 16 javnih letališč in trije javni heliporti.
Preglednica 27: Javna letališča in heliporti v RS
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Javno letališče
Letališče Ajdovščina
Letališče Bovec
Letališče Celje
Letališče Divača
Letališče Lesce
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Letališče Ptuj
Letališče Cerklje ob Krki
Letališče Murska Sobota
Letališče Novo mesto
Letališče Portorož
Letališče Postojna
Letališče Slovenj Gradec
Letališče Šoštanj
Letališče Slovenske Konjice

Zračni promet
domači*
domači
domači
domači
domači
mednarodni**
mednarodni
domači
domači
domači
domači
mednarodni
domači
domači
domači
domači

December, 2018

142/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Št.
1
2
3

Javni heliport
Heliport UKC Ljubljana
Heliport SB Jesenice
Heliport SB Slovenj Gradec

Zračni promet
domači
domači
domači

Opombi:
* domači zračni promet je promet, pri katerem sta odletno in namembno letališče oziroma vzletišče
na ozemlju RS in pri katerem ni predviden odlet v zračni prostor druge države
** mednarodni zračni promet je promet, pri katerem je predviden odlet v zračni prostor druge države

Skladno z določbami Zakona o letalstvu (Zlet-UPB4, Uradni list RS, št. 81/10 – Uradno
prečiščeno besedilo, in 46/16) obsega zračni prostor RS zračni prostor nad kopnim ter obalnim
morjem in notranjimi vodami, ki so pod suverenostjo RS.
Izvedbena uredba (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil
zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega
prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007,
(ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281
z dne 13. oktobra 2012, str. 1), SERA.6001, določa razvrstitev zračnega prostora na razrede
A, B, C, D, E, F in G, zaradi majhnosti pa se slovenski zračni prostor deli na razrede: C, D, E
in G.
V slovenskem zračnem prostoru število preletov iz leta v leto narašča in je preseglo 1350
preletov v enem dnevu. Zračni promet je izrazito sezonski, kar pomeni, da je v poletni sezoni
precej več prometa, kot v zimski (podatki za leto 2014: januar – 13.876, avgust – 33.338,
december – 15.976). Pri razdelitvi prometa po dnevih v zadnjih treh letih je tako v poletni kot
tudi v zimski sezoni največ preletov ob sobotah. Povprečno velja, da je največ prometa v času
med 8.00 in 16.00 UTC (v tem času se zgodi 54 odstotkov dnevnih preletov), sicer pa se
količina prometa razlikuje glede na dan v tednu in glede na premikanje ure marca in oktobra.
V slovenskem zračnem prostoru je bilo leta 2014 največje število preletov v enem dnevu 1353,
najmanjše pa 318. Iz statističnih podatkov je razvidno, da prevoz potnikov nekoliko niha, kljub
temu pa počasi narašča, kar sledi trendu v svetovnem zračnem prevozu.

Preglednica 28: Število prepeljanih potnikov na javnih letališčih v RS
Leto
2010
2011
2012
2013
2014

Prepeljani potniki na
LJLJ
1.382.341
1.358.792
1.167.877
1.265.766
1.307.128

Prepeljani potniki na
LJMB
20.535
4624
3875
13.929
16.214

Prepeljani potniki na
LJPZ
15.382
17.882
14.302
15.302
20.177

Mednarodni svetovni potniški promet se je leta 2014 povečal za 6,3 odstotka v primerjavi z
letom 2013. Največje je povečanje na Srednjem vzhodu, sledijo Latinska Amerika s Karibi,
Azija s Pacifikom, Evropa in Severna Amerika. Najmanjše je povečanje v Afriki. Ravno tako je
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razvidno, da narašča tudi število preletov slovenskega zračnega prostora. Po napovedih
Kontrole zračnega prometa Slovenije d. o. o. (KZPS) je tak trend pričakovati tudi v prihodnje.

Preglednica 29: Promet v zračnem prostoru RS na zračnih poteh
Leto
2010
2011
2012
2013
2014

Število preletov
243.446
267.504
268.037
256.920
271.474

Za letalske nesreče je značilno, da jih ni mogoče vnaprej predvideti. Letalska nesreča zaradi
velikosti zrakoplovov in katastrofalnih posledic v večini primerov povzroči veliko žrtev. Ravno
tako je značilno, da se potniki in prebivalstvo nanjo ne morejo vnaprej pripraviti.
Pristojni državni organi so na letalsko nesrečo pripravljeni s svojimi navodili, postopki, opremo,
izkušnjami in strokovno usposobljenim kadrom, ki ob morebitni nesreči opravi vse vnaprej
predvidene aktivnosti za zmanjšanje vplivov nesreče.
Večina letalskih nesreč (do 90 odstotkov) se pripeti na letališčih ali v njihovi neposredni bližini,
pri vzletih in pristankih zrakoplova. Le manjše število (do 10 odstotkov) pa se jih pripeti med
letom.

Preglednica 30: Odstotek nesreč zrakoplovov in žrtev na zrakoplovih na reaktivni pogon v
komercialnem zračnem prometu glede na fazo leta

Vzpenjanje (uvlečena zakrilca)

8

Žrtve
(v %)
0
7
3
12

Let
Spuščanje
Začetni prilet
Končni prilet
Pristanek

10
3
8
22
25

20
3
15
22
18

Faza leta
Začetna faza leta*
Vzlet
Začetno vzpenjanje

Nesreče
(v %)
10
8
6

* Začetna faza leta zajema taksiranje, nakladanje/razkladanje, parkiranje in vleko.

Iz tega je mogoče sklepati, da je največja verjetnost, da se letalska nesreča zgodi v neposredni
bližini priletno-odletnih ravnih letališč, zgodi pa se seveda lahko tudi pod zračnimi potmi.
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Letalske nesreče se najpogosteje dogajajo zaradi napake pilota in sicer v 53 odstotkih
primerov. Sledijo jim nesreče zaradi mehanskih napak (20 odstotkov), vremena (12 odstotkov),
sabotaž (osem odstotkov) in drugih človeških napak (šest odstotkov). Letalske nesreče zaradi
drugih razlogov v višini en odstotek ne pomenijo pomembnega deleža.
Edina velika letalska nesreča v RS se je zgodila 1. septembra 1966 v neposredni bližini
Ljubljane. Več podatkov je v spodnji preglednici.

Preglednica 31: Letalska nesreča v RS 1. septembra 1966
Podatki o nesreči
Datum
Čas
Lokacija
Operator
Let
Zračna pot
Tip letala
Registracija
Število oseb na krovu letala
Število žrtev
Število žrtev na zemlji
Povzetek nesreče

01. 09. 1966
00.47
Bližina Ljubljane, Slovenija
Britannia Airways
105
Luton–Ljubljana
Bristol Britania 102
G-ANBB
117 (potnikov:110, posadke: 7)
98 (potnikov: 92, posadke: 6)
0
Letalo je med poskusom pristanka na letališču Ljubljana
strmoglavilo v gozd zaradi napake posadke, ki ni sledila
proceduri pristajanja. Višinomer ni bil pravilno nastavljen.
Vodja letala višinomera ni pravilno nastavil, posadka pa ni
izvedla navzkrižnega preverjanja višinomerov.

Upoštevajoč dejstvo, da se letalska nesreča lahko zgodi v neposredni bližini priletno-odletnih
ravnih letališč in pod zračnimi potmi, sta bila za potrebe Ocene tveganja za letalsko nesrečo
izdelana dva scenarija tveganja in sicer: Scenarij tveganja 1 – Letalska nesreča v naseljenem
kraju in Scenarij tveganja 2 – Letalska nesreča zunaj naseljenega kraja.
Upoštevajoč pogostost letalskih nesreč (zadnja večja letalska nesreča se je v RS zgodila leta
1966) in dejstvo, da je zračni promet nenehno povečuje, se lahko z gotovostjo trdi, da je
letalska nesreča mogoča tudi v RS.
Pri obeh scenarijih tveganja gre za srednje zanesljiva scenarija tveganja. Letna verjetnost
uresničitve obeh scenarijev tveganja je tako od enega do štiri odstotke, statistično gledano pa
se letalska nesreča lahko zgodi enkrat na 25 do 100 let.
Scenarij tveganja 1 obravnava večjo letalsko nesrečo v naseljenem kraju. Gre za dogodek, ki
zaradi svoje narave vpliva tudi na druge med seboj povezane dogodke (porušene stavbe in
prometnice, poškodbe in izpad električne in druge infrastrukture ipd.), ki imajo negativne
posledice na tamkajšnje prebivalstvo.
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Scenarij tveganja 1, kot omenjeno, določa, da se je letalska nesreča zgodila v naseljenem
kraju (Ljubljana), ki leži pod zračnimi potmi v zračnem prostoru RS in v neposredni bližini
priletno-odletne ravnine javnega letališča za mednarodni zračni promet – Letališča Jožeta
Pučnika Ljubljana. Gre za gosto naseljeno območje (100 x 150 metrov – 15.000 m2 oziroma
0,015 km2) z zelo urejeno prometno in drugo infrastrukturo, s številnimi poslovno-bivalnimi
objekti, gospodarskimi objekti, objekti pomembnejše kulturne dediščine in drugimi objekti.
Letalska nesreča je povzročila popolno uničenje prometne (vpadnica v mestno središče in
sosednje ulice) in druge infrastrukture (komunalni vodi, električna napeljava) ter objektov na
območju nesreče (stanovanjsko - poslovni objekti).
Scenarij tveganja 2 obravnava večjo letalsko nesrečo zunaj naseljenega kraja. Gre za
dogodek, ki zaradi svoje narave minimalno vpliva tudi na druge medseboj povezane dogodke
(onemogočen neposredni dostop do stavb in prometnic, minimalni izpad električne in druge
infrastrukture ipd.), ki imajo negativne posledice za tamkajšnje prebivalstvo.

Slika 63: Predvidena lokacija letalske nesreče iz Scenarija tveganja 2

Scenarij tveganja določa, da se je letalska nesreča zgodila zunaj naseljenega kraja, v
neposredni bližini priletno-odletne ravnine Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Območje
nesreče je na redko naseljenem območju (100 x 300 metrov – 30.000 m2 oziroma 0,03 km2) s
slabo razvito prometno in drugo infrastrukturo, z manjšim številom poslovno-bivalnih objektov,
gospodarskih objektov in drugih objektov v neposredni bližini letalske nesreče. Letalska
nesreča je povzročila popolno uničenje okoliškega terena ter otežila uporabo prometne
(lokalna cesta) in druge infrastrukture (komunalni vodi, električna napeljava) ter stanovanjskoposlovnih objektov na območju nesreče.
Posledice letalske nesreče so lahko neposredne in posredne. Med neposredne lahko štejemo
izgubo zrakoplova in žrtve na zrakoplovu, med posredne pa lahko štejemo posledice, ki
nastanejo zaradi prizadetosti svojcev, prizadetosti članov reševalnih in iskalnih ekip, škode na
okolju, škodo na prometni, energetski in drugi infrastrukturi ipd.
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Vplivi na ljudi po scenariju tveganja 1 so 150 žrtev na letalu (potniki in člani posadke; nihče ni
preživel nesreče) ter 16 ljudi na tleh. Skupno število mrtvih je 166, poškodovanih pa ni. Po
drugem scenariju tveganja je prav tako 150 mrtvih potnikov in članov posadke, umrli pa so še
trije ljudje na zemlji, skupaj je torej umrlo 153 ljudi. V obeh primerih je za uvrstitev v ustrezno
matriko tveganja upoštevano število žrtev, scenarija tveganja pa sta uvrščena v četrto stopnjo
vplivov na ljudi.
Velikost gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino je v obeh scenarijih
tveganja opredeljena z vsebino v spodnjih dveh preglednicah.

Preglednica 32: Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino po Scenariju
tveganja 1
Stroški in škoda
Izguba letala
Strošek odškodnin
Škoda in sanacija cestne infrastrukture
Škoda in sanacija stavb
Škoda in sanacija komunalne infrastrukture
Škoda in sanacija energetske infrastrukture
Strošek preiskave letalske nesreče
Skupaj

Vrednost v evrih
223.370.000,00
47.058.658,50
1.500.000,00
15.583.000,00
426.880,00
267.500,00
720.168,00
288.926.206,50 (0,79 % BDP iz leta 2014)

Preglednica 33: Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino po Scenariju
tveganja 2
Stroški in škoda
Izguba letala
Strošek odškodnin
Škoda in sanacija cestne infrastrukture
Škoda in sanacija stavb
Škoda in sanacija komunalne infrastrukture
Škoda in sanacija energetske infrastrukture
Strošek preiskave letalske nesreče
Skupaj

Vrednost v evrih
223.370.000,00
47.058.658,50
1.500.000,00
/
/
100.000,00
720.168,00
271.248.826,50 (0,75 % BDP iz leta 2014)

Škoda in stroški so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Oba scenarija tveganja se
uvrščata v tretjo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino. V
obeh primerih največji del škode in stroškov pomenita stroška oziroma škoda izgubljenih –
uničenih letal.
Ugotovljeni politični in družbeni vplivi Scenarija tveganja 1 spadajo v drugo stopnjo, Scenarija
tveganja 2 pa v prvo stopnjo političnih in družbenih vplivov.
Zanesljivost analiz tveganja je običajno manjša predvsem pri tistih tveganjih, ki so redka in pri
tistih, ki se v večjem obsegu v RS še niso zgodili. Večja je pri analizi tistih scenarijev tveganja,
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ki so jim bili osnova resnični dogodki, še zlasti, če so se zgodili razmeroma nedavno. Glede
na navedeno je na podlagi subjektivne in kvalitativne ocene ugotovljeno, da sta analizi
tveganja za oba scenarija tveganja srednje zanesljivi.
Upoštevajoč najverjetnejši kraj dogodka letalskih nesreč, velikost zrakoplovov, njihove
kapacitete (število sedežev) in zasedenost je bil kot reprezentativni scenarij tveganja oziroma
najslabši še sprejemljiv scenarij tveganja izbran Scenarij tveganja 1 – letalska nesreča v
naseljenem kraju. Ta je v matrikah tveganja napisan s poševno pisavo.
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidni posamezni in skupni (povprečni) vplivi tveganja za
oba scenarija tveganja, kar je grafično prikazano v matrikah tveganja za nesrečo.

Preglednica 34: Velikost posameznih in skupnih (povprečnih) vplivov in verjetnost obeh
scenarijev tveganja
Scenariji tveganja in analize tveganja

stopnja vplivov na ljudi
stopnja gospodarskih in okoljskih vplivov in
vplivov na kulturno dediščino
stopnja političnih in družbenih vplivov
izračunana vrednost skupnih (povprečnih)
vplivov
stopnja skupnih (povprečnih) vplivov tveganja
verjetnost nesreče
zanesljivost rezultatov analize tveganja

Scenarij
tveganja
1

Scenarij
tveganja
2

4
3

4
3

Reprezentativni
scenarij
tveganja in
analiza tveganja
(S2)
4
3

2
3,00

1
2,67

2
3,00

3
3
srednje
zanesljiva

3
3
srednje
zanesljiva

3
3
srednje
zanesljiva

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

148/502

Slika 64: MATRIKA TVEGANJA ZA LETALSKO NESREČO – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 65: MATRIKA TVEGANJA ZA LETALSKO NESREČO – GOSPODARSKI IN

OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 66: MATRIKA TVEGANJA ZA LETALSKO NESREČO – POLITIČNI IN

DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 67: MATRIKA TVEGANJA ZA LETALSKO NESREČO Z ZDRUŽENIM

PRIKAZOM VPLIVOV
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Notranja kategorizacija tveganja oziroma geografska porazdelitev tveganja zaradi letalske
nesreče je bila prevzeta iz Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova v Republiki Sloveniji,
verzija 1.2 iz leta 2013, ki jo je pripravila URSZR. Kategorizacija je bila narejena tako za občine
kot regije.
Za razvrščanje v stopnje tveganja je bila uporabljena predpostavka, da je za območja
nadzorovanih con javnih letališč za mednarodni zračni promet in javnega letališča za domači
zračni promet Letališča Cerklje ob Krki večja verjetnost, da pride do nesreče zrakoplova
večjega obsega. Druga predpostavka pa je, da je zaradi številnih preletov letalska nesreča
večjega obsega mogoča kjer koli v RS. Iz tega izhaja, da nobena občina ni uvrščena nižje kot
v tretjo stopnjo tveganja zaradi letalske nesreče, občine, v katere spadajo nadzorovane cone
javnih letališč za mednarodni zračni promet in Letališča Cerklje ob Krki, pa v najvišjo, peto
stopnjo tveganja zaradi letalskih nesreč. V ta razred se je uvrstilo 42 občin. Vse preostale
občine v RS (170), so se uvrstile v tretji razred tveganja.
Grafično to izgleda takole.

Stopnja tveganja: 1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 68: Notranja kategorizacija tveganja zaradi letalske nesreče po občinah

Po letu 2015 se je kot eden od virov pri izdelavi Ocene tveganja za letalsko nesrečo spremenila
tudi vsebina Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova v Republiki Sloveniji, zadnja verzija te
ocene (1.3) je iz leta 2017. V tej oceni je bil glede na prejšnjo verzijo 1.2 v manjši meri
spremenjen tudi del, ki je bil uporabljen kot podlaga za notranjo kategorizacijo tveganja zaradi
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letalske nesreče. Gre za določene spremembe v obsegu nadzorovanih con javnih letališč za
mednarodni zračni promet in Letališča Cerklje ob Krki. Na spodnji sliki je glede na te
spremembe prikazana ogroženost slovenskih občin ob nesreči zrakoplova.

1- zelo majhna, 2- majhna, 3- srednja, 4- velika, 5- zelo velika
Slika 69: Ogroženost slovenskih občin ob nesreči zrakoplova

Občin, ki trenutno spadajo v najvišji, 5. razred ogroženosti, je 44, preostale občine pa so tako,
kot prej, uvrščene v 3. razred ogroženosti. Teh občin je 168. Nosilec Ocene tveganja za
letalsko nesrečo bo to spremembo po potrebi upošteval pri prvi prenovi Ocene tveganja za
letalsko nesrečo.
Ocena tveganja za letalsko nesrečo lahko prispeva zlasti k povečanju osveščenosti javnosti o
preventivnih ukrepih in prispeva informacije za ureditev ustrezne baze podatkov za pripravo
načrtov, navodil, aktiviranje ustreznih zmogljivosti ter izvajanje ustreznih usposabljanj in
postopkov za njihovo delovanje ob resnični nesreči.
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5.9 Ocena tveganja za velike požare v naravnem okolju
Oceno tveganja za velik požar v naravnem okolju je leta 2015 izdelal in leta 2016 dopolnil
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za potrebe te verzije Državne ocene tveganj za nesreče so bile v povzetek ocene tveganja za
velike požare v naravnem okolju iz Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za velik požar v
naravnem okolju in iz Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče umeščene
nekatere nove ugotovitve v zvezi s konkretnim požarom v naravnem okolju, ki je bil podlaga
za oblikovanje enega od scenarijev tveganja v Oceni tveganja za velike požare v naravnem
okolju. Te ugotovitve bo nosilec upošteval pri prvi dopolnitvi te ocene.
Ocena predstavlja presek stanja naravnega okolja, dosedanjih izkušenj in požarov v naravnem
okolju, analize stanja ter prognoze za prihodnost. V oceni so opisane tudi metode
napovedovanja požarne ogroženosti naravnega okolja in metode za ocenjevanje širjenja
požarov, metoda določanja površin, ki jih praviloma ne bi gasili, ker je razmerje med škodo v
naravnem okolju in tveganjem za posredovalce preveliko.
Požari v naravnem okolju so stalnica. Ponekod so del naravnega procesa obnove gozda in
naravnega okolja, v naših razmerah pa so motnja, ki povzroča poškodbe naravnega okolja in
pogosto vrne naravno okolje v fazo pionirskih ekosistemov in rastlinskih združb.
RS je nadpovprečno poraščena z gozdom, od leta 1875 se je s tedanjih 36,4 odstotka ozemlja
do danes poraščenost povečala na 58,3 odstotka. V primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi
državami, zlasti sredozemskimi, gozdni požari ne pomenijo resnejše grožnje celotnemu gozdu.
Kljub majhnemu absolutnemu obsegu gozdnih požarov pa je treba nevarnost jemati zelo
resno, posebno na Krasu in v Koprskem primorju. Skrb je toliko bolj razumljiva, če vemo, da
je bil Kras pred 150 leti kamnita pokrajina, ki se je ozelenila z veliko dela, potrpežljivosti in
prizadevanj. Zdaj je Kras poraščen kar 60-odstotno. Ekonomske izgube na lesni masi pri
gozdnih požarih niso velike, velike pa so posredne škode na ekosistemih, saj je večji del Krasa
vključen v območja Natura 2000. Veliki stroški nastajajo tudi pri obnovi pogorišč. Iz tega sledi,
da je naš glavni cilj varovati gozdna rastišča in preprečevati ekološko škodo.
V RS gozdove razvrščamo v štiri stopnje potencialne požarne ogroženosti. Pri pripravi ocene
potencialne ogroženosti gozdov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so bili upoštevani
dejavniki znotraj gozda (drevesna sestava, razvojna faza itn.) ter dejavniki zunaj njega
(temperatura, nadmorska višina itn.). Stopnje požarne ogroženosti so:
1. zelo velika požarna ogroženost – v to stopnjo razvrščamo gozdove oziroma območja
gozdov, kjer nenehna nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihovemu
ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v gozdu in gozdnem prostoru ali
pomeni stalno nevarnost za pospeševanje nepovratnih degradacijskih procesov v gozdu in
gozdnem prostoru;
2. velika požarna ogroženost – v to stopnjo razvrščamo gozdove oziroma območja gozdov,
kjer občasna nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihovemu ekološkemu
ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v gozdu in gozdnem prostoru ali pomeni nevarnost
za pospeševanje nepovratnih degradacijskih procesov v gozdu in gozdnem prostoru;
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3. srednja požarna ogroženost – v to stopnjo razvrščamo gozdove oziroma območja
gozdov, kjer nevarnost gozdnih požarov ni stalna ali občasna, pomeni pa resno grožnjo
gozdnim ekosistemom;
4. majhna požarna ogroženost – v to stopnjo ogroženosti razvrščamo gozdove oziroma
območja gozdov, ki niso razvrščena v nobeno drugo stopnjo.

Slika 70: Požarna ogroženost gozdov v RS

Požari v naravnem okolju in na prostem v RS ne zavzemajo pomembnega mesta med akutnimi
nevarnostmi za okolje in zdravje prebivalstva. Kljub temu se v RS možnost požarov v naravi,
predvsem nastanka velikega požara v naravnem okolju, obravnava kot zelo resna grožnja,
predvsem občutljivim kraškim in submediteranskim ekosistemom ter življenju ljudi in njihovemu
premoženju. S podnebnimi spremembami in vedno izrazitejšimi podnebnimi ekstremi se s
podaljševanjem dolgih obdobij brez padavin in s povečevanjem temperature ozračja povečuje
verjetnost za nastanek požara v naravi tako na tradicionalnih območjih kot na novih, kjer se
zaradi podnebnih sprememb vzpostavljajo ustrezne razmere za nastanek požara v naravnem
okolju in prehod v velik požar.
V RS je tveganje za velike požare v naravnem okolju vezano predvsem na Kras, Koprsko
primorje in Goriško. V preostalem delu države se pojavljajo manjši požari v naravnem okolju,
ki pa z vidika tveganja ne pomenijo večje grožnje. Izkušnje kažejo, da so vzroki za nastanek
velikega požara v naravnem okolju predvsem posledica človeške malomarnosti oziroma
načrtnega požiga. Poleg naravnega okolja so ogrožena naselja in posamezni objekti,
infrastrukturni objekti v naravnem okolju, predvsem nadzemni elektrovodi, črpališča za vodo
ter cestna infrastruktura s pripadajočimi objekti. Železniška infrastruktura je ogrožena manj, je
pa železnica s svojo dejavnostjo pogosto tudi vzrok za nastanek požara v naravnem okolju.
Tveganje povečujeta tudi zaraščanje naravnega okolja z gozdom in povečano število
obiskovalcev, ki so s svojimi aktivnostmi lahko vzrok za nastanek požara v naravnem okolju.
Ogenj je naravni pojav, pri katerem oksidira organska snov ali lahke kovine. Za gorenje so
potrebni trije temeljni pogoji: gorivo, kisik in energija vžiga. Gorenje se odvija le, če so hkrati
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izpolnjeni vsi trije pogoji. Proces gorenja ponazarjamo s požarnim trikotnikom. Les, rastlinski
opad in suha organska snov zelnatih rastlin so prevladujoči organski materiali v gozdu, ki
predstavljajo gorivo. Les gori v procesu kemične razgradnje, ki se dogaja pod vplivom toplote.
Požar se najprej širi v vse smeri. Oblika požarišča je odvisna od številnih dejavnikov. Pri
gorenju na ravnini, v brezvetrju in homogenem gorivu bi bila oblika požarišča krog. Na obliko
vplivata predvsem naklon terena (oblika terena) in smer vetrov. Zaradi teh dejavnikov je
požarišče največkrat elipsaste oblike. Širjenje požara je lahko paralelno, kadar se požar širi
enakomerno v vse smeri, konvergentno, kadar se požar zaradi ovir ali naklona terena oži ter
divergentno, kadar se zaradi naklona terena ali vetra širi navzven, v več smeri.
Ob neugodnih vremenskih razmerah, močnih vetrovih in dolgih naklonih terena požari v
naravnem okolju lahko zajamejo velike površine. Dobro poznavanje terena, gibanja vetrov,
lokalnih in mikro razmer so pogoj za dobro načrtovanje preventivnih ukrepov in vodenje
intervencije ob požaru. Praviloma ima gibanje zraka med dnevom svoje zakonitosti. Čez dan,
ko se ozračje segreva, se tople zračne mase dvigajo in nastajajo pobočni vetrovi, ki pihajo od
nižjih predelov k višjim. Čez noč, ko se zrak ohlaja, se hladne zračne mase spuščajo v dolino.
Gibanje zračnih mas je zaradi velikih količin energije, ki se sprošča pri požarih v naravnem
okolju, spremenjeno. Ta energija ob danih pogojih površja spreminja zračne tokove in tako
vpliva na širjenje požara oziroma ogrožanje človeških življenj in premoženja.
Pri požaru se sprošča veliko toplote, ki zaradi vzgona toplih plinov lahko oblikuje samosvoje
gibanje zraka, odvisno od količine sproščene toplote in oblike terena. Pri tem nastajajo močni
vzgonski tokovi, ki povečujejo širjenje požara. Pri temperaturah nad 300 stopinj Celzija lahko
zaradi sevanja oziroma vzgona vročih plinov pride do samovžiga lahko vnetljivih in hitro
gorečih goriv z majhno maso in veliko površino. To se pogosteje pojavlja pri požarih na strmih
pobočjih, ko dimni plini segrevajo gorivo daleč pred ognjeno črto.
Širjenje požara oziroma hitrost vžiga goriva je tesno odvisna od količine vlage, ki je vezana v
gorivu. Količina vlage v gorivu se spreminja z vrsto goriva (vrsta lesa, opad, suha sveža
biomasa rastlin) in relativne zračne vlage okolice goriva. Sveža rastlinska biomasa vsebuje
veliko vode. Z odmrtjem se najprej delež vlage zmanjšuje, ko pa pride do razkroja biomase,
se v naknadnih stopnjah razkroja delež vlage in hitrost njenega spreminjanja povečata. Hitreje
se osušuje gorivo, ki ima glede na svojo maso veliko površino (lahko vnetljivo gorivo), počasi
pa gorivo, ki ima razmerje med maso in površino majhno (težko vnetljivo gorivo). Tako kot
veter se tudi relativna zračna vlaga spreminja ves dan. V svetlem delu dneva je topel zrak
sposoben vezati večjo količino vlage, torej relativna zračna vlaga pade, zrak osušuje gorivo.
Ponoči se temperatura zraka zniža, sposobnost vezanja vlage se zmanjša, relativna zračna
vlaga narašča, ko doseže 100 odstotkov, se pojavi megla, takrat gorivo veže zračno vlago.
Enako se dogaja tudi v različnih vremenskih razmerah, ko se relativna zračna vlaga spreminja
neodvisno od običajnih dnevnih nihanj.
Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem te verižne nesreče:




eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev,
nastanek ekološke nesreče,
razširitev požara v naselje,
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razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi, črpališča za
vodo, televizijski in radijski oddajniki, oddajniki telekomunikacijskih povezav itn.),
požar na objektih (stanovanjski, gospodarski),
požar na objektih ter območjih kulturne dediščine,
prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanja intervencije itn.),
nevarnost za zdravje ljudi in domačih živali.

Glede na velikost požara, njegove posledice za gozd in širši prostor ter sile reševalnih in
podpornih služb, ki so nujne za obvladovanje požara v naravnem okolju, se požari ločijo na:
1. majhne požare – ogenj gori na površini z manjšim do srednjim plamenom, pri tem zgori
nekaj kompaktnega organskega goriva. Nadzor požara ni težak, pogasiti ga je mogoče z
manjšimi do srednje velikimi napori. Požar lahko ogroža ali zajame naselja na tem območju,
pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, plinom in
vodo. Praviloma je to požar na površini do 50 hektarjev. Gasijo ga gasilske enote občin na
območju požara, če je treba, v sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč;
2. srednje velike požare – ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj
kompaktnega organskega goriva. Nadzor požara ni težak, pogasiti ga je mogoče s srednje
velikimi napori. Požar lahko ogroža ali zajame naselja na tem območju, pride lahko do
prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, plinom in vodo. Praviloma
je to požar na površini, večji kot 50 do 100 hektarjev. Požar gasijo gasilske enote občin na
območju požara oziroma s pomočjo gasilskih enot sosednjih občin in enot v regiji ter v
sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč;
3. velike požare – v požaru zgori veliko organskega goriva, nadzor požara je težak, v gašenje
je treba vložiti veliko napora in sredstev ter veliko tehnike in moštva. Požar lahko ogroža ali
zajame naselja, lahko pride do prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno
energijo, plinom in vodo. Praviloma je to požar, ki zajame od 100 do 500 hektarjev površine,
lahko sta dva ali več istočasnih požarov, ki zajemajo od 50 do 100 hektarjev površine, pri
njegovem gašenju pa so uporabljene že vse lokalne gasilske enote. Sem spada tudi požar v
visokogorju. Požar lahko gasijo domače gasilske enote in enote iz sosednjih gasilskih regij v
sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč. V gašenje velikega požara se
lahko vključijo tudi gasilske enote in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč iz oddaljenih
regij;
4. zelo velike požare – v požaru zgori zelo veliko organskega goriva, ogenj zajame srednje in
debelo gorivo. Požar se razširi tudi na normalno vlažna območja. Nadzor požara je zelo težak,
v gašenje je treba vložiti zelo veliko napora in uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Požar lahko
ogroža ali zajame naselja na tem območju, pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je
lahko oskrba z električno energijo, plinom in vodo. Navadno je to požar, ki zajame več kot 500
hektarjev površine. Poleg domačih gasilskih enot ga gasijo enote iz več regij v sodelovanju z
drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč.
Čeprav navadno ne povzročajo večje škode, so požari v naravnem okolju in tudi nasploh na
prostem v RS razmeroma številni, predvsem v jugozahodnem, submediteranskem delu
države. Letno število teh požarov se lahko glede na vremenske razmere vse leto precej
spreminja. Običajno je v RS vsako leto od 1300 do 1800 požarov v naravnem okolju in na
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prostem. Največ požarov je bilo leta 2003, kar 2820, največ površin pa je ogenj uničil leta 1998,
kar 3490 hektarjev. Obseg povprečnega požara v submediteranskem delu države, kamor
spadajo občine Ankaran, Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica,
Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba, je bistveno večji (od dva do šestkrat) kot povprečen
požar, ki je nastal v notranjosti države. Ta razlika je večja v požarno izrazitejših letih. Med
letoma 1998 in 2004 je bila ta številka za požare v submediteranskem delu države od 0,7 do
2,9 hektarja, v notranjosti države pa od 0,13 do 0,75 hektarja. V prej navedenih občinah
submediteranskega dela države je v tem obdobju nastalo od 24 do 50 odstotkov vseh požarov
na prostem, pri površini pa je njihov delež večji (od 38 do 82 odstotkov vseh opožarjenih
površin v državi). Skoraj vsako leto je treba nekatere obsežnejše ali težko dostopne požare
gasiti tudi iz zraka, takšnih požarov je bilo največ leta 2003, kar 23, običajno pa se to število
giblje med štiri in sedem.
Po podatkih ZGS je bilo med letoma 1995 in 2009 kar 66 odstotkov vseh požarov v naravnem
okolju na Kraškem gozdnogospodarskem območju (GGO), pogorela površina pa predstavlja
78 odstotkov vseh pogorelih površin v RS. Kraško gozdnogospodarsko območje, ki pokriva
Kras in Koprsko primorje, velja za najbolj požarno ogroženo v Sloveniji. Gre za gozdove na
submediteranskem rastlinsko-podnebnem območju, kjer poleg toplega podnebja in
neenakomerne razporeditve padavin dovzetnost za požare povečujejo še karbonatna
kamninska podlaga, ki ne zadržuje vode, in pogosti mogočni vetrovi, zlasti burja. Naravnim
danostim se pridružuje še tisočletni vpliv človeka na naravno okolje, katerega delovanje se
kaže predvsem v spremenjeni vegetacijski sestavi gozdov, zlasti antropogenih nasadov
črnega (Pinus nigra) in rdečega bora (Pinus sylvestris). V 15-letnem obdobju (2000–2014) je
bila skupna površina, ki je pogorela, 6585,14 hektarja. Površina pogorelih gozdov in grmišč je
bila 4415,11 hektarja. Pogorela površina visokega gozda, ki vključuje gozd iglavcev, listavcev
in mešanih gozdov, je bila 2170,43 hektarja oziroma v deležu glede na skupno pogorelo
površino gozdov in grmišč 49 odstotkov. Delež pogorele površine gozdov iglavcev glede na
skupno pogorelo površino visokega gozda je 56 odstotkov, gozdov listavcev 29 odstotkov in
mešanih gozdov 15 odstotkov. Delež pogorele površine panjevcev glede na pogorelo površino
gozdov in grmišč je 29 odstotkov, delež pogorele površine grmišč in grmičavega gozda pa 22
odstotkov. Po obsežnosti izstopata zlasti dva gozdna požara, oba na Krasu. Leta 2003 je požar
zajel 1049 hektarjev površin, od tega 958 hektarjev gozda, leta 2006 pa 950 hektarjev površin,
od tega 707 hektarjev gozda.
Eden največjih požarov v naravnem okolju v RS doslej, če ne največji, je nastal marca 1992
na širšem območju Kobariškega stola nad Breginjem v občini Kobarid. Takrat je zgorelo več
kot 1800 hektarjev površin, večinoma visokogorskih travnikov in pašnikov. Vsi preostali
največji požari v RS po letu 1991, praktično vsi s površino nad 500 hektarjev, razen tega nad
Breginjem, pa so nastali v submediteranskem delu države, predvsem na Krasu.
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Slika 71: Površina pogorišč in število gozdnih požarov v RS v letih 2000–2014

Slika 72: Prikaz centroidov gozdnih požarov v RS za obdobje 2000–2014 po velikosti požara
in GGO

Za analizo uspešnosti varstva gozdov pred požari je pomemben kazalec povprečna površina
požarišča. Nihanja povprečne površine navzgor so povezana predvsem z dolgimi obdobji brez
padavin in visokimi temperaturami, ko praviloma nastanejo večji gozdni požari. V analiziranem
obdobju je povprečna površina požarišča, preračunano v trendno linijo, padla s pet hektarjev
leta 2000, na dva hektarja leta 2014, kar kaže na uspešnost preventive in gašenja. RS je
država z dolgo in bogato tradicijo gasilstva, ki je dobro opremljeno in usposobljeno za izvajanje
nalog zaščite in reševanja, s poudarkom na gašenju. Sistem varstva pred požarom temelji
predvsem na prostovoljnih gasilcih, ki so organizirani v 1348 gasilskih društvih, 120 gasilskih
zvezah in 17 regijah. Celotno članstvo vključuje nekaj manj kot 160.000 gasilcev, od tega je
operativnih približno 50.000. Poklicne enote so predvsem v večjih urbanih naseljih in
združujejo v 13 poklicnih enotah približno 550 poklicnih gasilcev. Če te podatke primerjamo s
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podatki v svetu, iz nje izhaja, da je naša država v svetovnem vrhu po deležu prostovoljnih
gasilcev v celotnem številu vseh operativnih gasilcev.
Scenariji tveganja za nesrečo spadajo pri vsaki oceni tveganja za posamezno nesrečo med
ključne vsebine. So namreč podlaga za izvedbo najpomembnejšega dela vsake ocene
tveganja, to je analiz tveganja, s katerimi se skušajo oceniti oziroma ugotoviti stvarne posledice
nekega dogodka. Za pripravo ocene tveganja za velik požar v naravnem okolju so bili
pripravljeni trije scenariji tveganja. Vsi ti scenariji so narejeni na podlagi resničnih požarnih
dogodkov in jih pravzaprav povzemajo, kolikor je mogoče. Najpodrobneje je opisan tretji
scenarij tveganja, to je požar na Šumki na severnem delu Krasa. Vsi scenariji tveganja
obravnavajo velike požare v naravnem okolju na območju jugozahodnega dela države, kjer se
pojavlja največ požarov v naravnem okolju in tudi velikih požarov v naravnem okolju.
Prvi scenarij tveganja opisuje požar na območju vasi Sela na Krasu med 29. in 31. julijem
2003. Scenarij tveganja 1 predstavlja možnost za širitev požarov v naravnem okolju prek
državne meje in sodelovanje sil za zaščito in reševanje z obeh strani meje. Poleg
mednarodnega značaja je posebnost velikega požara v naravnem okolju, ki je predmet
Scenarija tveganja 1, da gori na območju nekdanje frontne linije iz prve svetovne vojne, kjer je
še veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev, kar je resna grožnja posredovalcem. V Scenariju
tveganja 1 je opisano tveganje, ki ga je požar pomenil za naselja in infrastrukturo. Scenarij
tveganja 1, ki je povzet po resničnih dogodkih, jasno pokaže, da se požar širi iz naravnega v
urbano okolje, predvsem tam, kjer se oba tipa okolja tesno prepletata. Poleg tveganja se v
analizi pokaže nujnost sodelovanja sil za zaščito in reševanje prek mej nacionalne države.
Dobro vodenje in sodelovanje vseh udeležencev intervencije je preprečilo hujše posledice, ki
bi nastale, če bi pogorelo črpališče za vodo ali bencinski servis.
Izhodišče za Scenarij tveganja 2 je požar, ki je nastal 29. avgusta 2001 nedaleč od vasi
Jablanec na Krasu. Odziv intervencijskih sil je bil ustrezen in hiter, a se je zaradi
spreminjajočega se vetra in premajhne pazljivosti ponoči, ko je že bil lokaliziran, z močnim
vetrom hitro širil in ogrožal vas Jablanec. Scenarij tveganja 2 je dober primer, kako se morajo
v danem trenutku vse sile podrediti reševanju človeških življenj in premoženja. Nakazuje
aktivnosti, ki jih morajo reševalci izvesti, če je potrebna evakuacija, in kaže na tanko mejo med
pravočasno evakuacijo in nepotrebnim vznemirjanjem prebivalstva. Z dobrim vodenjem
intervencije in pravim posluhom za obveščanje ogroženega prebivalstva je ta scenarij tveganja
lahko primer dobre prakse, kako ravnati v podobnih primerih.
Scenarij tveganja 3 predstavlja požar na območju Šumke na severnem obrobju Krasa med 21.
in 24. julijem 2006. Večina podatkov za analizo tveganja Scenarija tveganja 3 je povzeta iz
poročila Gasilske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in poročila ZGS. Z analizo se
izpostavijo predvsem logistične težave pri sprejemu in nastanitvi enot, ki prihajajo iz drugih
delov države, ter težave pri oskrbi s tekočino in prehrano za enote. Poudarjena je nuja po
dobrem nadzoru nad lokacijo vsake enote na terenu, saj se je pokazalo, kako so enote zaradi
nenadnega spreminjanja vetra ali zaradi požarnega preskoka tudi za nekaj 100 metrov lahko
hitro ogrožene in odrezane od drugih enot. Pokazalo se je tudi, da je nujna večja gostota
protipožarnih prometnic v naravnem okolju, skupaj z objekti, kot so izogibališča, obračališča in
vstopne ploščadi, na katerih se razvrščajo enote za odhod na teren. Predvsem za enote iz
drugih delov države je ključnega pomena dobra označitev požarnih prometnic na terenu, da je
mogoča orientacija. Prav tako je pomembno, da so enote opremljene s kakovostnimi kartami
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za območje, na katerem gasijo. Sodelovanje gozdarjev, lovcev in vseh, ki dobro poznajo teren
in naravne danosti, je izjemnega pomena za uspešno in varno vodenje intervencije.
V opisanih scenarijih tveganja ni bilo opisanih večjih posledic oziroma vplivov na ljudi, tako na
prebivalce kot posredovalce. Med silami za zaščito, reševanje in pomoč je bilo nekaj lažjih
poškodb, kot so odrgnine in zvini, med prebivalci pa strah in skrb za premoženje. Po Scenariju
tveganja 2 je bila izvedena priprava na evakuacijo vasi. So pa v vseh treh scenarijih tveganja
obstajale stvarne možnosti, da pride do hudih poškodb in celo smrtnih primerov med gasilci,
saj so imeli opravka bodisi z zahtevnim terenom bodisi z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
nenadnimi spremembami vetra in razširitvijo ognja, tako da umik ni bil vedno mogoč, bila pa
je tudi nevarnost za dehidracijo, toplotne preobremenitve in odpoved srca. V analizah tveganja
so v okviru vplivov na ljudi upoštevane tudi morebitne druge posledice.
V okviru gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino se bili najbolj
izraženi predvsem škoda na kmetijskih in gozdnih površinah, stroški sanacije teh površin ter
stroški intervencij. Požari so po vseh treh scenarijih tveganja največ škode naredili v gozdovih
in mnogo manj na kmetijskih površinah. Gospodarska škoda na poškodovani lesni masi ni bila
zelo velika, višji so bili stroški sanacijske sečnje in obnove pogorelih površin ter gradnje poti
za sanacijo. V kmetijstvu je bila škoda predvsem na travinju na površinah v gozdnem prostoru
in na trajnih nasadih znotraj pogorišča.
Požar pri Jablancu pri Komnu (Scenarij tveganja 2) 29. in 30. avgusta 2001 je zajel površino
veliko 117 hektarjev. V tem požaru je pogorelo 115 hektarjev gozda in dva hektarja drugih
zemljišč. Stroški intervencije gasilcev so bili 46.737 evrov, škoda zaradi požara na gozdu je
bila ocenjena na 33.300 evrov, stroški obnove gozda, izdelave sanacijskega načrta ter
materialni in drugi stroški dela ZGS pa so bili 34.800 evrov. Skupni stroški in škoda zaradi
požara, če seveda ne upoštevamo ur prostovoljnih gasilcev, so znašali 114.837 evrov oziroma
998 evrov na hektar pogorele površine gozda oziroma 981 evrov na hektar celotne pogorele
površine.

Preglednica 35: Škoda in stroški požara v naravnem okolju pri kraju Jablanec pri Komnu

Vrsta škode in stroška
Strošek intervencije gasilcev
Strošek dela ZGS
Materialni stroški ZGS
Škoda na gozdu zaradi požara
Stroški izdelave sanacijskega načrta
Stroški obnove
Skupaj

EUR
46.737
750
550
33.300
850
32.650
114.837

EUR/
hektar pogorele
površine
399,4
6,4
4,7
289
7,3
279,1
981

Požar na območju Sel na Krasu (Scenarij tveganja 1) je trajal od 29. do 31. julija 2003. Skupna
površina požarišča je bila 1049 hektarjev, od tega 958 hektarjev gozda in 91 hektarjev drugih
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zemljišč. Stroški intervencije gasilcev so bili 250.175 evrov, škoda na gozdu zaradi požara je
bila ocenjena na 243.000 evrov, stroški obnove gozda, izdelave sanacijskega načrta ter
materialni in drugi stroški dela ZGS pa so znašali 222.970 evrov. Skupni strošek požara je tako
bil 716.345 evrov oziroma 748 evrov na hektar pogorele površine gozda oziroma 683 evrov na
hektar celotne pogorele površine.

Preglednica 36: Škoda in stroški požara v naravnem okolju pri kraju Sela na Krasu
Vrsta stroška

evrov

Strošek intervencije gasilcev
Strošek dela ZGS
Materialni stroški ZGS
Škoda na gozdu zaradi požara
Stroški izdelave sanacijskega načrta
Stroški obnove
Skupaj

250.375
1500
1200
243.000
3000
217.270
716345

EUR/
hektar pogorele površine
238,7
1,4
0,1
254
2,9
207,1
683

Požar Šumka – Železna vrata – Trstelj (Scenarij tveganja 3) je trajal od 21. do 24. julija 2006.
Skupna površina požarišča je bila 950 hektarjev, od tega 710 hektarjev gozda in 240 hektarjev
drugih zemljišč. Natančno so škoda in stroški opredeljeni v spodnji preglednici. Skupni strošek
požara je bil tako 3.901.028 evrov oziroma 5201,3 evrov na hektar pogorele površine gozda
oziroma 4106,3 evrov na hektar celotne pogorele površine. Škoda in stroški tega požara
predstavljata 0,011 odstotka BDP iz leta 2006 oziroma 2014.
Preglednica 37: Škoda in stroški požara v naravnem okolju Šumka – Železna vrata – Trstelj
sklop

Vrsta škode in stroška

Lesna masa v m3, poškodovana zaradi velikega požara v
naravnem okolju
Škoda na gozdu zaradi požara

Posledice

130.000 m3
453.000 €

1

Stroški dela ZGS
Materialni stroški ZGS
Stroški izdelave sanacijskega načrta
Stroški obnove
Stroški intevencije gasilcev
Intervencijski stroški MKGP
Ocena dodatnega števila mrtvih zaradi delovnih nesreč v
gozdu zaradi odstranjevanja posledic požara (2006)
Ocena dodatnega števila poškodovanih zaradi delovnih
nesreč v gozdu zaradi odstranjevanja posledic požara
(2006)

Skupaj strošek

EUR/hektar
pogorele
površine

2900 €
2300 €
4500 €
431.700 €
200.300 €
9700 €

476,9 (638 na
površino
pogorelega gozda)
3,1
2,4
4,7
454,4
210,8
10,2

/
/

1.104.400 €

1162,5
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Vrsta škode in stroška

sklop

2

3

Ocena dodatnega števila mrtvih zaradi gašenja požara
(2006)
Ocena dodatnega števila poškodovanih zaradi delovnih
nesreč zaradi gašenja požara (2006)
Število sodelujočih gasilcev
Bruto ure sodelujočih gasilcev
Število gasilskih enot
Število gasilskih vozil
Vrednost ur sodelovanja gasilcev *
Vrednost sodelovanja gasilskih vozil *
Vrednost uničene opreme *
Nadomestila plač in prehrana gasilcev *
Skupaj strošek
Število sodelujočih helikopterjev SV
Bell 412
Cougar
Število ur naleta helikopterjev SV
Bell 412
Cougar
Strošek naleta helikopterjev SV v €
Bell 412
Cougar
Odvržena količina vode helikopterjev SV v litrih
Strošek na l odvržene vode v €

Skupaj strošek
4

Letala Canadair
Helikopter Sikorsky

Stroški skupaj

Posledice

EUR/hektar
pogorele
površine

/
20
2900
43.435
360
691
863.922 €
235.686 €
60.000 €
133.400 €
1.293.008 €

909,4
248,1
63,2
140,4
1361,1

6
2
413
37
1.325.317 €
178.303 €
329.200
4,57 €

1395,1
187.7

1.503.620 €

1582,8

2
1

3.901.028 €

4106,3

* - ocena

Pri nobenem scenariju tveganja niso bili upoštevani stroški helikopterskega gašenja, razen
delno pri scenariju tveganja 3, ki upošteva stroške gašenja domačih zrakoplovov, tujih pa ne. V
vseh treh primerih bi bila ob upoštevanju stroškov helikopterskega gašenja škoda in stroški
nekoliko višji. Tudi ob upoštevanju teh stroškov pa bi se vsi trije scenariji tveganja še vedno
uvrstili v prvo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov ter vplivov tveganja za kulturno
dediščino. Škoda bi lahko bila bistveno večja, če bi ogenj zajel naselja in uničil stanovanjske ter
druge objekte, vsaj v dveh opisanih scenarijih tveganja so bile za tak razplet stvarne možnosti.
Zaradi značilnosti požara kot nesreče običajno politični in družbeni vplivi niso veliki, kar se je
pokazalo v vseh treh scenarijih tveganja.
Upoštevajoč pogostost pojavljanja obstaja verjetnost, da se opisani trije scenariji tveganja lahko
tudi ponovijo, saj so se v zadnjih 15 letih zgodili podobni požari. Ocenjeno je, da se takšni
scenariji tveganja lahko v resnici zgodijo na manj kot pet let oziroma na pet do 25 let.
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Za reprezentativni oziroma najslabši še sprejemljivi scenarij tveganja je bil določen Scenarij
tveganja 3, to je požar na območju Šumke na Krasu julija 2006. V matrikah tveganja je vpisan s
poševno pisavo.
Velikost posameznih vplivov in skupnega vpliva ter verjetnost vseh treh scenarijev tveganja je
prikazana v naslednji preglednici.
Preglednica 38: Velikost posameznih in skupnih (povprečnih) vplivov ter verjetnost vseh treh
scenarijev tveganja za velik požar v naravnem okolju

Scenariji tveganja

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Scenarij tveganja 1

2

1

2

1,67

2

4

Scenarij tveganja 2

2

1

1

1,33

1

4

Scenarij tveganja 3

2

1

2

1,67

2

5

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

Reprezentativni
scenarij in analiza
tveganja (S3)

2

1

2

1,67

2

5

razmeroma
zanesljiva

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

Upoštevajoč zanesljivost scenarijev tveganja je brez večjih zadržkov in tudi brez posebnega
znanstvenega vrednotenja mogoče oceniti, da so vsi scenariji tveganja in ustrezne analize
tveganja razmeroma zanesljivi, saj izhajajo iz preteklih, to je resničnih velikih požarov v
naravnem okolju. Ker je od največjih velikih požarov v naravnem okolju pri nas minilo komaj
nekaj manj kot deset let in so na voljo kakovostni podatki o pojavu ter predvsem posledicah
velikih požarov, pomeni, da so vsi trije scenariji tveganja in prav tako tudi analize tveganja
razmeroma zanesljivi.

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

165/502

Slika 73: MATRIKA TVEGANJA ZA VELIKE POŽARE V NARAVNEM OKOLJU –

VPLIVI NA LJUDI
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Slika 74: MATRIKA TVEGANJA ZA VELIKE POŽARE V NARAVNEM OKOLJU –

GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 75: MATRIKA TVEGANJA ZA VELIKE POŽARE V NARAVNEM OKOLJU –

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 76: MATRIKA TVEGANJA ZA VELIKE POŽARE V NARAVNEM OKOLJU Z

ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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S podnebnimi spremembami in vedno izrazitejšimi podnebnimi ekstremi se s podaljševanjem
dolgih obdobij brez padavin in s povečevanjem temperature ozračja povečuje verjetnost za
nastanek požara v naravi tako na tradicionalnih območjih kot na novih, kjer se zaradi
podnebnih sprememb vzpostavljajo ustrezne razmere za nastanek požara v naravnem okolju
in prehod v velik požar. Pričakovane podnebne spremembe (pri dopolnitvi ocene tveganja
zaradi velikega požara v naravnem okolju je bila upoštevana razmeroma pesimistična
predpostavka značilnega poteka vsebnosti toplogrednih plinov RCP6) bodo vplivale tako na
gozdove, kakor na povečano požarno ogroženost gozdov in drugega naravnega okolja. Višje
temperature, daljša sušna obdobja zlasti v poletnem času, povečana evapotranspiracija,
povečano število naravnih ujm in večja poškodovanost gozdov po njih, vse to slabi drevje, ki
je posledično bolj občutljivo na bolezni in škodljivce gozdnega drevja, vse skupaj pa pomeni,
da bo v gozdovih več hitreje vnetljive biomase. Ob nastanku požara bo lahko zaradi tega
prihajalo do hitrejšega širjenja ognja, večje intenzivnosti gorenja in oteženega gašenja
(potrebnih bo več gasilskih in reševalnih sil in sredstev, takšni požari bodo lahko
dolgojtrajnejši). V dopolnitvi ocene tveganja za velik požar v naravnem okolju iz leta 2015 je
ocenjeno, da se bodo tako požari v naravnem okolju kot veliki požari v naravnem okolju,
kakršni so predstavljeni v treh scenarijih tveganja za velik požar v naravnem okolju, zaradi
bodočih podnebnih sprememb v veliko verjetnostjo pojavljali nekoliko pogosteje kot do sedaj,
nekoliko večji bi bil lahko tudi njihov obseg in škoda, ki bi jo povzročili. V Oceni zmožnosti
obvladovanja tveganja za velik požar v naravnem okolju iz leta 2018 je kot sprejemljivo
tveganje za scenarija 1 in 2 z vidika verjetnosti opredeljeno pojavljanje takšnih požarov na
enkrat ali večkrat na manj kot pet let, čeprav je, kot omenjeno, njihova trenutna verjetnost
ocenjena na enkrat na 5 do 25 let. Ne glede na vse aktivnosti, s katerimi lahko družba
zmanjšuje pogostoost in obseg požarov v naravnem okolju, navedeno odraža zelo velik
potencialni vpliv podbnebnih sprememb na pogostost pojavljanja požarov v naravnem okolju,
tudi največjih. Največje tveganje za velike požare v naravnem okolju bo ostalo omejeno na
jugozahodni del države (predvsem na Kras, Koprsko primorje in Goriško), drugod pa le na
manjše, krajevno pogojene lokacije.
Ne glede na to pa je ocenjeno, da se položaj scenarijev tveganja za velik požar v naravnem
okolju v matrikah tveganja za velik požar v naravnem okolju tudi ob upoštevanju bodočih
podnebnih sprememb zaenkrat ne spreminja. Treba pa je poudariti, da je verjetnost velikih
požarov v naravnem okolju že brez upoštevanja bodočih podnebnih sprememb ocenjena kot
razmeroma velika, saj so bili vsi trije scenariji tveganja z vidika verjetnosti oziroma pogostosti
pojavljanja že v prvi verziji te ocene uvrščeni v četrto ali peto stopnjo. Tveganje za velike
požare v naravnem okolju bo v prihodnje, kjub njihovemu verjetnemu pogostejšemu pojavljanju
in nekoliko večjih vplivih, bolj ali manj ostalo v podobnih okvirih, kot je bilo ugotovljeno že v
prvi verziji Ocene tveganja za velik požar v naravnem okolju, torej omejeno večinoma na
jugozahodni del države in ne bo predstavljajo globalnega tveganja za okolje in državo.
Notranja kategorizacija tveganja oziroma razvrščanje občin v razrede ogroženosti zaradi
požarov v naravnem okolju, ki je prikazano na spodnji sliki, je bilo narejeno na podlagi
potencialne ogroženosti gozdov. Po ogroženosti izstopa predvsem jugozahodni,
submediteranski del države. V tej kategorizaciji bodoče podnebne spremembe sicer niso
upoštevane.
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Slika 77: Stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja zaradi požarov v naravnem okolju
po občinah

Dosedanje delo pri preventivnih ukrepih in gradnji protipožarne infrastrukture v gozdu,
opremljenost, usposobljenost, organiziranost ter način vodenja in povezovanja sil za zaščito,
reševanje in pomoč so povzročili, da povprečna površina požara v naravnem okolju vztrajno
pada, kar je najboljši pokazatelj pravilnosti ukrepanja in zastavljene poti. Ocena tveganja s
celokupnostjo predstavitve problematike požarov v naravnem okolju pomeni dobro podlago za
nadaljnje delo in izboljšave na področjih varstva pred požari v naravnem okolju.
Preventivno varstvo pred požarom v naravnem okolju, ki je dobro načrtovano in dosledno
izvajano, je najučinkovitejša obramba pred požarom. Preventivna dejavnost mora biti
usklajena z ustrezno organizirano in opremljeno javno gasilsko službo, ki je naloga in obveza
lokalne skupnosti.
Na število požarov v naravnem okolju vplivata predvsem vreme in človek s svojo dejavnostjo
v naravnem okolju. Pri tem je treba ločiti požare, ki so nastali zaradi malomarnosti, od požarov,
ki so bili podtaknjeni in so posledica načrtnega požiga. Kot družba težko vplivamo na število
požarov, z dobrima preventivno dejavnostjo in protipožarno infrastrukturo v naravnem okolju
ter z opremljenimi in izurjenimi silami za zaščito in reševanje (predvsem gasilcev), ki hitro
posredujejo, pa lahko dosežemo, da se bo povprečna površina požarišča dolgoročno še
zmanjševala. Zelo pomemben element varstva pred požari v naravnem okolju je ozaveščenost
prebivalcev, obiskovalcev in lastnikov nepremičnin v naravnem okolju ter drugih uporabnikov.
Preventivni ukrepi za varstvo pred požarom v naravnem okolju, ki jih izvajajo lastniki oziroma
upravljavci naravnega okolja, posebno še gozdov in drugih zemljišč, ter lokalne skupnosti, so
predvsem:
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redna sanitarna sečnja močno poškodovanih in oslabelih dreves v gozdu,
redno odstranjevanje suhih organskih materialov na negozdnih površinah,
vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,
čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah,
daljnovodih, plinovodih itn.,
gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, vodnih zbiralnikov in drugih tehničnih
objektov,
vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,
določitev pristajališč za helikopterje in krajev za zajemanje vode v prostorskih
dokumentih lokalnih skupnosti.

S spreminjanjem podnebja se v državi povečuje tudi tveganje zaradi velikih požarov v
naravnem okolju, predvsem na Krasu, v Koprskem primorju in na Goriškem. Zato lahko z veliko
verjetnostjo v naslednjih letih pričakujemo več velikih požarov v naravnem okolju, čeprav se
stopnje tveganja zaradi velikega požara v naravnem okolju zaradi tega zaenkrat ne
spreminjajo oziroma ne povečujejo.
Vse dosedanje izkušnje, znanje in vedenje o naravnem okolju v povezavi z novimi znanjem,
tehniko in opremo, skupaj s prilagajanjem na podnebne spremembe, lahko omejijo tveganja,
ki izhajajo iz požarov v naravnem okolju, tako tistih na naravno okolje kot na človeka, na
gospodarstvo, zdravje ljudi ter na politične in družbene razmere. Bolj ko se bodo vsi, ki morajo
skrbeti za naravno okolje in varstvo pred požarom v naravnem okolju ter uporabniki naravnega
okolja, zavedali tveganja in odgovornosti, manjše bo tveganje, manjše bodo posledice požarov
v naravnem okolju.
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5.10 Ocena tveganja za terorizem
Nosilec izdelave ocene tveganja za terorizem, verzija 1.0, iz leta 2015, je Služba za varnostno
načrtovanje Ministrstva za notranje zadeve. V procesu izdelave ocene tveganja je nosilec
sodeloval z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva in Policije ter drugimi organi
(ministrstva) in sodelujočimi (javni zavodi, gospodarske družbe, fakulteta).
Namen izdelave ocene tveganja je bilo ugotoviti, analizirati in ovrednotiti tveganje za dejanja
terorizma.
Ministrstvo za notranje zadeve je Oceno tveganja za terorizem označilo s stopnjo tajnosti
interno, zato v tem povzetku izsledki in ugotovitve iz ocene niso podrobno predstavljeni.
Celotna ocena je na vpogled na voljo na Ministrstvu za notranje zadeve.
Pri izdelavi ocene tveganja za terorizem so bile uporabljene metode in tehnike, ki jih priporoča
evropska smernica Ob tem so bile najbolj uporabljene metode zbiranja zamisli (brainstorming),
PHA (Preliminary Hazard Analysis), sekundarna analiza, študije primerov in uporaba orodja
Threat-Risk Training Tool.
Pojav terorizma je zelo specifičen, saj se kaže na zelo različne načine, zato tudi ni enotnega
soglasja o definiciji. Nacionalni dokumenti terorizem opredeljujejo kot enega izmed virov
ogrožanja in tveganja za nacionalno varnost RS. Terorizem se povezuje z drugimi varnostnimi
grožnjami, predvsem z organiziranim kriminalom, nedovoljenimi dejavnostmi na področju
orožij za množično uničevanje in jedrske tehnologije, nezakonitimi migracijami ter trgovino z
ljudmi, orožjem in prepovedanimi drogami. Cilj terorističnih groženj in napadov so kritična
infrastruktura, civilno prebivalstvo, državni predstavniki in ustanove, diplomatsko-konzularna
predstavništva ter pripadniki mednarodnih sil na mednarodnih operacijah in misijah.
V oceni so izpostavljeni primeri terorističnih napadov po stopnjah ogroženosti ter predstavljeni
primeri nekaterih terorističnih napadov po svetu v zadnjih dvajsetih letih, ki so bili podlaga za
pripravo scenarijev tveganja. Analiza teh primerov je bila nujna, saj v RS doslej k sreči ni bilo
nobenega terorističnega napada. Tako tudi ni bilo stvarne podlage za podajo te ocene
tveganja. Izbrani so bili najpogostejši primeri s skupnimi značilnostmi:
– veliko žrtev (smrtnih žrtev in poškodovanih),
– velika materialna škoda,
– uporaba sredstev za množično uničevanje,
– izbrane tarče.
Za izdelavo ocene tveganja je bilo najprej oblikovanih 36 mogočih podlag za scenarije
tveganja, od katerih sta bili dve izbrani za izdelavo dveh scenarijev tveganja. Pri oblikovanju
vsebine scenarijev tveganja so bile upoštevane nesreče, ki so se v podobnih oblikah že zgodile
v tujini, in iz tega je bilo mogoče predvideti obseg nesreče in njene vplive.
Po oblikovanju scenarijev tveganja je bila izvedena analiza tveganja, ki se je nanašala na
vplive nesreče na ljudi, gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino ter
politične in družbene vplive, nato pa je bilo izvedeno še ovrednotenje teh vplivov z merili za
ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo.
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Stopnja zanesljivosti podatkov in verjetnosti rezultatov analiz tveganja sta pri takšnih ocenah
tveganja razmeroma nezanesljivi zaradi številnih vzrokov, ki vplivajo na izid ocene. Teroristični
napadi se lahko pojavijo v zelo različnih oblikah, z različnimi sredstvi, ki imajo zelo različne
učinke na ljudi, okolje, gospodarstvo, družbene odnose itn. Poleg tega se tak dogodek pri nas
še ni zgodil, zato so primerjave z dogodki, ki so se zgodili v drugih okoljih (pomembne so
zgodovinske, družbeno-politične, kulturne, verske, etnične in druge okoliščine), zahtevne.
Glede na zelo teoretično predpostavko scenarijev tveganja, ki bi se lahko zgodili, je stopnja
zanesljivosti podatkov srednje zanesljiva. Nekateri podatki so bili pridobljeni na podlagi
trenutno veljavnih cenikov storitev (kot so npr. intervencijski stroški, stroški zdravljenja,
materialna škoda najbolj neposredno prizadetih, ocena stroškov izpada neke dejavnosti ipd.).
Nekaterih podatkov od pristojnih organov ni bilo mogoče pridobiti, zato je analiza tveganja
nekaterih segmentov temeljila bolj na analizi sekundarnih virov oziroma primerjavi z dogodki v
tujini.
Pri ocenjevanju verjetnosti, da pride do dogodka, so bili upoštevani aktualna ocena
ogroženosti RS z vidika mednarodnega terorizma ter aktualni dogodki, ki so se v zadnjem času
zgodili v bližnji ali daljni okolici. Upoštevano je bilo dejstvo, da v RS še ni bilo terorističnih
napadov in da so v državi pripravljeni varnostni ter drugi ukrepi za preprečevanje in zaznavanje
takšnih dogodkov ali namer. Glede na nepredvidljivost dogodka, ki mu ni mogoče določiti cikla
pojavljanja, je zelo težko določiti splošno verjetnost pojava dogodka. Na podlagi vseh
upoštevanih dejstev je za oba scenarija tveganja določena srednja verjetnost, da pride do
terorističnega napada, pri čemer gre za morebitno nevarnost ali grožnjo v obdobju enkrat na
25 do 100 let (letna verjetnost od ena do štiri odstotke).
V matrikah tveganja so predstavljeni posamezni in skupni (povprečni) vplivi ter ocenjena
verjetnost, da se taki ali podobni scenariji tveganja zgodijo. Reprezentativni oziroma najslabši
še sprejemljivi scenarij tveganja je v matrikah tveganja vpisan s poševno pisavo.
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Slika 78: MATRIKA TVEGANJA ZA TERORIZEM – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 79: MATRIKA TVEGANJA ZA TERORIZEM – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI

VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 80: MATRIKA TVEGANJA ZA TERORIZEM – POLITIČNI IN DRUŽBENI

VPLIVI
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Slika 81: MATRIKA TVEGANJA ZA TERORIZEM Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM

VPLIVOV
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Po umestitvi scenarijev tveganja v matrike tveganja je bila narejena še petstopenjska
kategorizacija tveganja za terorizem na ravni občin. Pri kategorizaciji so bili upoštevani kriteriji
kot so velikost občine, število prebivalcev in objekti, ki bi lahko bili bolj ogroženi.
Glede na posebnosti slovenskih občin je zaradi velikega števila majhnih občin, skoraj tri
četrtine (147) občin uvrščenih med tiste, za katere je stopnja tveganja majhna, zelo majhna ali
nična. Preostale občine so bile smiselno uvrščene v višje stopnje tveganja zaradi prisotnosti
enega ali več kriterijev, ki bi utegnili predstavljati tveganje in bi lahko imeli ob terorističnem
napadu določen vpliv na ljudi, gospodarstvo, kulturno dediščino, okolje ali družbeno-politični
vpliv. Pričakovano je stopnja tveganja najvišja v največjih občinah, predvsem v največjih
mestih znotraj teh občin in v krajih, kjer se nahajajo nekateri pomembni objekti, ki so lahko
zaradi svoje namembnosti potencialna tarča napadalcev in katerih onesposobitev ali
nedelovanje bi povzročilo velik vpliv na ljudi, gospodarske in okoljske vplive in vplive na
kulturno dediščino ter politične in družbene vplive. Takšnih občin je 16. Ne glede na
ugotovljeno je treba upoštevati dejstvo, da rezultati notranje kategorizacije niso nujno najbolj
ustrezni. Teroristični napad se lahko zgodi kjerkoli, iz katerega koli razloga. Primeri iz tujine
kažejo, da so se napadi zgodili tudi na območjih, ki sicer ne predstavljajo velikega tveganja,
kljub temu pa so bili vplivi veliki (npr. vplivi na ljudi). Razdelitev temelji zgolj na oceni ranljivosti
občin z vidika obstoja potencialnih tarč in predvidevanja, kakšno škodo bi napad lahko
povzročil na nekem območju.
Ocena tveganja za terorizem je med zahtevnejšimi in manj zanesljivimi, saj gre za dejanja, ki
so nepredvidljiva v več pogledih. Ob upoštevanju državne ocene ogroženosti z vidika
mednarodnega terorizma je zelo težko določiti oziroma oceniti tveganje za RS. V naši državi
se namreč teroristični napad nikoli ni zgodil in tudi ocena ogroženosti države pred terorističnimi
napadi je bila med nastajanjem te ocene tveganja nizka. Pojav mogočih dogodkov je ob teh
predpostavkah zgolj ugibanje na podlagi analiz dogodkov, ki so se zgodili v tujini. Ocena je
manj zanesljiva tudi zaradi tega, ker se lahko teroristični napadi zgodijo v različnih oblikah, z
različnimi sredstvi in zelo različnimi motivi, največkrat nenapovedano. Ta dokument
opredeljuje oceno tveganja razmeroma široko, kar pomeni, da je bil izbran seznam elementov
zelo splošen, da lahko pokrije večje število situacij, ki imajo skupno podlago: povzročiti čim
večjo škodo, kar pomeni velik vpliv na ljudi, gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno
dediščino ter politične in družbene vplive.
Ministrstvo za notranje zadeve v bližnji prihodnosti načrtuje dopolnitev te ocene, predvsem
zaradi sprememb ocene ogroženosti za terorizem, ter drugih področnih ocen ogroženosti, ki
jih izdeluje URSZR. Na morebitne spremembe te ocene lahko vplivajo tudi sprejetje Strategije
boja proti terorizmu, ki pa je še v fazi nastajanja oziroma še ni sprejeta, ter določene ugotovitve
in zaključki po izvedbi načrtovane vaje zaščite in reševanja na državni ravni na temo
terorističnega napada.
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5.11 Ocena tveganja za žled
Oceno tveganja za žled je leta 2015 izdelala in leta 2016 dopolnila URSZR Ministrstva za
obrambo.
Ocena je bila narejena z osnovnim namenom, da se celovito ugotovi in opiše pojav in nastanek
žleda, značilnosti njegovega pojavljanja v RS ter pretekla manjša in večja pojavljanja žleda, ki
so povzročala večjo škodo. Namen ocene je tudi, da se z analizami tveganja ugotovi, kakšne
posledice in v kakšnem obsegu lahko pričakujemo ob uresničitvi izbranih dogodkov oziroma
scenarijih tveganja. V oceni je bila narejena notranja kategorizacija tveganja zaradi žleda, ki
so ji bile za podlago predvsem razpoložljive karte pojavljanja ter debelina in pogostost žledenja
v RS. Nekateri rezultati analiz tveganja so bili primerjani z enotnimi merili za ovrednotenje
vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče. Na podlagi tega smo naredili tudi matrike tveganja
za žled, ki opredeljujejo intenzivnost posledic in pogostost uresničitve izbranih oziroma
pripravljenih scenarijev pojavljanja žleda kot nesreče.
Pri izdelavi ocene, predvsem pri ocenjevanju velikosti vplivov tveganja, sta bili uporabiljeni
predvsem metodi zbiranja zamisli (brainstorminga) in dobrih praks. Uporabljena je bila tudi
zgodovinska metoda, po kateri je opisano pojavljanje žleda na območju RS v preteklosti. Z
deskriptivno metodo pa je natančno opisano pojavljanje žleda glede na nastanek in vpliv
različnih dejavnikov. Pri izdelavi Ocene tveganja za žled so bili uporabljeni številni strokovni in
poljudni viri.
Žled je led, ki se nabere bodisi na delih rastlin bodisi na predmetih in zgradbah ter tleh. Nastane
v hladni polovici leta (pozimi), ko pri tleh dežuje ali rosi pri temperaturah pod lediščem oziroma
ko padavine v tekoči obliki padajo na podhlajeno podlago. Pogoj za nastanek žleda je, da je
ob padavinah temperatura prizemne plasti zraka pod lediščem, medtem ko je nad njo plast
toplega zraka s pozitivnimi temperaturami. Tanek žled ne povzroča večje škode. Prve
poškodbe, zlasti dreves, se pričnejo, ko debelina ledenih oblog preseže 20 milimetrov, z
naraščanjem debeline, zlasti nad 50 milimetrov, pa se obseg in stopnja poškodb hitro
povečujeta. Na pojavljanje žleda in na obseg posledic oziroma škode, zlasti v gozdovih,
dodatno vpliva več dejavnikov: drevesna sestava, oblikovanost ter velikost krošenj,
asimetričnost krošenj, nagnjenost dreves, nadmorska višina, veter, ekspozicija, nagib terena,
kamninska sestava, nagib terena, vlažnost in globina tal, vpliv mikroreliefa ali mikrolokacije ter
človekovi posegi v gozd in gospodarjenje z gozdovi. Zaradi naštetih dejavnikov je natančno
pojavljanje in obseg žleda in poškodb zaradi žleda zelo težko ocenjevati, k sreči pa je sam žled
kot pojav v splošnem razmeroma dobro napovedljiv.
Žled spada med naravne nesreče, katerih posledice so lahko različne, obsežne in zelo
neprijetne. Človeštvo je kot družba docela nemočno pri preprečevanju nastajanja pojava.
Zmanjševanje njegovih posledic, predvsem v gozdovih in na infrastrukturnih sistemih, bi
zahtevalo velika finančna, organizacijska in druga prizadevanja, ki vseh posledic ne bi
preprečili, temveč bi jih le nekoliko zmanjšali. Največ škode žled s preobtežitvijo povzroči v
gozdovih, pogosto pa tudi na elektroenergetski infrastrukturi (prenosni in zlasti distribucijski
daljnovodi). Poleg tega žled negativno vpliva tudi na prometne tokove, ki so lahko precej
upočasnjeni, ovirani, pogosto pa tudi prekinjeni. Dolgotrajnejše in obsežnejše pomanjkanje
električne energije in zmanjšana prevoznost prometnih infrastrukturnih sistemov lahko znatno
vplivata na vsakodnevno življenje in aktivnosti ljudi, gospodarstva in družbe kot celote.
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Slika 82: Žled februarja 2014, slika je bila posneta v okolici Vrhnike
Žled se pojavlja marsikje po svetu, tudi naša država spada med tiste, kjer žled ni neznan pojav.
Še več, v RS obstajajo t. i. žledne pokrajine, kjer se žled pojavlja najpogosteje (skoraj vsako
zimo) in kjer običajno povzroči tudi največje posledice. Gre za pas od severozahodnega do
južnega dela države, ki zajema območja Idrijskega hribovja, prek Visokega Krasa (Trnovski
gozd, Nanos, Hrušica, Javornik, Snežnik) in njegovega obrobja ter sosedstva (Cerkljansko
hribovje, Banjšice, Pivka, Senožeški hribi, Brkini) do hrvaške meje (Slavnik, Čičarija).
Predvsem za te pokrajine je značilen tudi tako imenovalni žledni pas, to je višinski pas, kjer
žled običajno povzroča najhujše posledice. Gre za območja med 600 in 900 metri nadmorske
višine, čeprav tudi v teh pokrajinah žled običajno seže še vsaj 100 metrov niže in še vsaj 200
metrov navzgor. Žled se sicer lahko pojavlja pravzaprav skoraj povsod po državi, razen nad
nadmorsko višino okoli 1400 metrov ter v nanjižjih delih Vipavske doline in Koprskega primorja,
a je zunaj žlednih pokrajin načeloma manj pogost in manj intenziven. Ugotavljamo pa, da je
več hujših žlednih dogodkov (npr. v letu 1980, 1985, v zimah 1995/96 in 1996/97 ter leta 2014)
povzročilo znatne posledice tudi drugod po državi, kar je lahko tudi znak, da se značilnosti
pojavljanja žleda v zadnjih dobrih tridesetih letih morda tudi zaradi podnebnih sprememb,
spreminjajo. Ta ugotovitev, ki je lahko samo domnevna, sicer ni strokovno oziroma
meteorološko podprta. O žlednih dogodkih od leta 1890 dalje obstajajo sicer nepopolni,
razmeroma zanesljivi podatki, še največ podatkov pa je na razpolago za žledne dogodke v
zadnjih nekaj manj kot petdesetih letih, to je od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja
dalje. Upoštevajoč vse te podatke so bile največje žledne ujme na območju današnje RS v
zadnjem desetletju devetnajstega stoletja (ob upoštevanju negotovosti zaradi nezanesljivosti
podatkov), leta 1933, 1952, 1975, 1980, 1985, 1996, 1997 in 2014. Nedvomno je najhujše
posledice povzročila žledna ujma leta 2014.
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Namen ocene tveganja za posamezno nesrečo je tudi boljše poznavanje nesreč in njihovih
posledic. Boljše poznavanje nesreč omogočajo scenariji tveganja, na podlagi katerih skušamo
preko analiz tveganja ugotoviti njihove posledice, ki se kažejo z vplivi na ljudi, gospodarskimi
in okoljskimi vplivi in vplivi na kulturno dediščino ter s političnimi in družbenimi vplivi.
Upoštevani so bili trije različni scenariji tveganja za žled, ki so jim bili za podlago resnični
dogodki (žledne ujme) v obdobju med letoma 1975 in 2014. Za vse te žledne ujme, zlasti pa
za zadnjo iz leta 2014, so podatki razmeroma podrobni, zato so ti scenariji tveganja precej
zanesljivi, enako velja tudi za analize tveganja, povezane s temi scenariji tveganja.
Prvi scenarij tveganja vključuje žledne dogodke leta 1975, 1980, 1984 in 1985. Ti so zajeli
tipične žledne pokrajine, največje opustošenje pa je povzročil žled novembra 1980, ki je v
Brkinih uničil skoraj pol milijona m3 lesne mase. Skupaj so žledni dogodki, zajeti v prvi scenarij
tveganja, uničili čez 1,1 milijona m3 lesne mase in povzročili precejšnje nevšečnosti
elektroenergetski infrastrukturi.
Drugi scenarij tveganja zajema dve skupni dogodkov, med seboj ne vzročno povezanih, ki pa
so si sledili drug za drugim. Gre za dve epizodi visokega snega ob koncu leta 1995 in, ki sta
jima v začetku leta 1996 sledili še dve žledni epizodi. Sneg in žled sta takrat prizadela večino
države, največ škode je bilo v gozdovih (polomilo je za 680.700 m3 dreves) in na
elektroenergetski infrastrukturi.
Tretji scenarij tveganja, kateremu Ocena tveganja za žled tudi namenja največjo pozornost,
vključuje žled ob koncu januarja in v začetku februarja leta 2014. Gre za eno največjih naravnih
nesreč pri nas, prav gotovo pa za daleč največjo žledno ujmo do zdaj, ki je povzročila
razdejanje v gozdovih in z obsežnimi in dolgotrajnimi prekinitvami oskrbe z električno energijo
ter velikimi težavami v prometu precej vplivala tako na življenje ljudi kot na delovanje
gospodarstva in družbe kot celote. Življenje je bilo zaradi žleda marsikje precej ohromljeno,
saj niso bile prevozne prometnice, marsikje ni deloval niti železniški promet, ni bilo električne
energije itn. Žled je na 601.900 hektarjih uničil 9,3 milijona m3 lesne mase, kar je več kot
desetkrat več, kot v do tedaj najhujši žledni ujmi, in v gozdovih povzročil za več kot 214
milijonov evrov škode. Velika škoda je nastala tudi v elektroenergetski in železniški
infrastrukturi ter gospodarstvu. Skupna škoda je znašala skoraj 430 milijonov evrov, stroški
intervencij, stroški ZGS in stroški ocenjevanja škode pa več kot 46 milijonov evrov. Oboje
skupaj predstavlja 1,31 odstotka BDP iz leta 2014. Žled je po oceni neposredno ali posredno
povzročil smrt najmanj 16 ljudi, najmanj 190 pa jih je bilo poškodovanih. Med poškodovanimi
je bilo največ pripadnikov gasilskih enot na intervencijah, med mrtvimi pa jih je največ umrlo
zaradi delovnih nesreč pri gozdnih opravilih. Na intervencijah je sodelovalo več kot 80.000
pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč in javnih služb, od tega več kot 60.000 gasilcev,
kar je zelo veliko. Zaradi kritičnih razmer pri oskrbi z električno energijo je RS prek EU zaprosila
tudi za mednarodno pomoč v električnih agregatih. Hitra in učinkovita mednarodna
intervencija, ki je sledila prošnji in v kateri so sodelovali predvsem gasilci in drugi reševalci iz
večine okoliških držav, je bila med obsežnejšimi v Evropi v zadnjih letih. Ta scenarij tveganja
in pripadajoča analiza tveganja žleda februarja 2014 sta tudi opredeljena kot reprezentativni
scenarij tveganja oziroma analiza tveganja, s katerima je žled vključen v ustrezne primerjave
z drugimi nesrečami v šestem poglavju Državne ocene tveganj za nesreče.
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Četrti scenarij tveganja, ki pomeni scenarij večstranskega tveganja oziroma napisano
enostavneje, verižno nesrečo, v celoti vključuje tretji scenarij tveganja, ki pa smo mu dodali še
doslej daleč največjo prenamnožitev podlubnikov (osmerozobega smrekovega lubadarja; Ips
typographus) v gozdovih, kar gre precej tudi na račun večje ranljivosti gozdov po žledu leta
2014. Scenarij tveganja 4 je pravzaprav v teku in naj bi se nadaljeval do leta 2020. Od pojava
žleda v letu 2014 do konca septembra 2016 je osmerozobi smrekov lubadar napadel že več
kot 3,6 milijona m3 smreke, napovedi za prihodnja leta pa obetajo, da bi se ta številka lahko
povzpela do skoraj 10 milijonov m3. Značilnost tega scenarija tveganja je, da je to najhujši
mogoči scenarij tveganja in obenem scenarij večstranskega tveganja z dvema verižnima
nesrečama, delno povezan tudi s posledicami dosedanjih podnebnih sprememb.
Obseg posledic vseh štirih scenarijev tveganja je bil primerjan z merili za ovrednotenje vplivov
tveganja in verjetnosti za nesreče, enotnimi za vse nesreče. Glede na velikosti vplivov v
primerjavi z merili so posledice in verjetnost vseh štirih scenarijev tveganja predstavljeni v treh
matrikah tveganja z razdruženim prikazom vplivov ter v matriki tveganja z združenim prikazom
vplivov. Matrike tveganja predstavljajo grafični prikaz velikosti vplivov in verjetnosti vseh
obravnavanih scenarijev tveganja glede na merila za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo.
Prva dva scenarija tveganja (žledni dogodki v letih 1975, 1980, 1984 in 1985 v žlednih
pokrajinah in visok sneg in žled v zimi 1995/1996 v večjem delu države), glede na merila za
ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo ne izstopata po velikosti vplivov, verjetnost obeh pa
je srednja oziroma velika, saj se takšni in takšnima scenarijema tveganja podobni dogodki
glede na ugotovitve v tej oceni lahko ponovijo enkrat na 30 do 100 let oziroma na od približno
10 do 30 let. Drugačna je slika pri Scenariju tveganja 3, ki povzema žledno ujmo februarja
2014. Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino so veliki, stopnja vplivov na
ljudi in stopnja političnega in družbenega vpliva pa je opredeljena kot srednja. Takšna je tudi
skupna (povprečna) stopnja vseh treh skupin vplivov, medtem ko je verjetnost za ponovitev te
žledne ujme ocenjena kot majhna, kar glede na merila pomeni enkrat na več kot 100 let. Treba
pa je upoštevati, da je ta ocena zaradi redkega in neenakomernega pojavljanja zelo močnega
žleda negotova.
Za Scenarij tveganja 4, ki bi povzročil najbolj izrazite posledice, je ocenjeno, da bi, absolutno
gledano, glede na rezultate Scenarija tveganja 3 povzročil malenkostno večji politični in
družbeni vpliv, medtem ko bi stopnja tega vpliva še vedno ostala srednja. Glede na rezultate
analize tveganja bi bili, gledano absolutno, gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno
dediščino znatno višji (od več kot 475 milijonov evrov pri Scenarju tveganja 3, kar predstavlja
1,31 odstotka BDP iz leta 2014) bi se lahko povišali na več kot 855 milijonov evrov (2,36
odstotkov BDP iz leta 2014), vendar se stopnja tega vpliva v primerjavi s Scenarijem tveganja
3 ne bi povečala in bi ostala velika. Višja pa bi bila stopnja vplivov na ljudi, predvsem zaradi
dodatnega števila mrtvih in zlasti poškodovanih zaradi izvajanja ukrepov za zatiranje
podlubnikov v gozdovih, ki bi se zvišala za eno stopnjo, torej bi bila stopnja vplivov na ljudi
prav tako velika. Takšna je tudi skupna (povprečna) stopnja vseh treh skupin vplivov.
Verjetnost pa je bila ocenjena podobno kot pri Scenariju tveganja 3.
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Preglednica 39: Prikaz posameznih vplivov in izračun skupnih (povprečnih) vplivov tveganja
za matriko za žled z združenim prikazom vplivov tveganja
Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

Scenarij
tveganja 1

2

1

1

1,33

1

3

razmeroma
zanesljiva

Scenarij
tveganja 2

2

1

1

1,33

1

4

razmeroma
zanesljiva

Scenarij
tveganja 3

3

4

3

3,33

3

2

razmeroma
zanesljiva

Scenarij
tveganja 4

4

4

3

3,67

4

2

razmeroma
zanesljiva

3

4

3

3,33

3

2

razmeroma
zanesljiva

Scenariji
tveganja

reprezentativni scenarij
in analiza
tveganja (S3)
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Slika 83: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽLED – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 84: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽLED – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI

IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 85: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽLED – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 86: MATRIKA TVEGANJA ZA ŽLED Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Za notranjo kategorizacijo tveganja zaradi žleda, ki lahko služi prostorskemu načrtovanju,
določanju in izvajanju raznih preventivnih ukrepov, določanju prednostnih investicij na področju
preventive in načrtovanju odziva na nesrečo, so bile v tej oceni uporabljene razpoložljive karte
pojavljanja oziroma ogroženosti zaradi žleda, narejene na ARSO, zlasti zadnja iz leta 2015.
Izdelana je bila kategorizacija tveganja zaradi žleda tako na ravni občin kot regij (izpostav
URSZR) in statističnih regij in sicer na pet stopenj tveganja.

Stopnja tveganja: 1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 87: Kategorizacija slovenskih občin po tveganju zaradi žleda
V nekaterih občinah (Izola, Piran, Ankaran, Šempeter – Vrtojba) se žled praktično ne pojavlja,
zato smo jim dodelili najnižjo stopnjo tveganja. V drugi stopnji tveganja so občina Koper (zaradi
višjega kraškega zaledja Slavnika, ob morju se žled ne pojavlja), občine v nižjem delu Krasa
(Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Komen), občine v hribovitem in gorskem svetu
severne Slovenije, v katerih se žled pojavlja redkeje (v najvišjih predelih se ne pojavlja) ter več
občin v severovzhodnem delu države. Žled v teh občinah (68) ne pomeni večjega tveganja.
Večina občin, 112, je uvrščena v srednjo stopnjo tveganja, v glavnem gre za občine, ki ležijo
v vzhodni polovici države. V četrti in peti razred oziroma stopnjo kategorizacije tveganja so
uvrščene občine, ki ležijo v tako imenovanih žlednih pokrajinah, kjer je žled najpogostejši,
najdebelejši in tudi povzroča največ škode. Večina jih je sicer uvrščena v četrti razred oziroma
stopnjo tveganja. Gre za skupno 24 občin, in sicer: Tolmin, Cerkno, Kanal, Nova Gorica,
Ajdovščina, Vipava, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Logatec, Vrhnika, Horjul,
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Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Sodražica, Loški potok, Osilnica, Kostel, Kočevje,
Cerknica, Bloke, Loška dolina, Hrpelje - Kozina in Divača. V peti razred oziroma stopnjo
tveganja smo uvrstili štiri občine (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Idrija). Večina regij je
uvrščena v tretjo stopnjo oziroma razred tveganja (Gorenjska, Ljubljanska, Koroška,
Zahodnoštajerska, Podravska Zasavska, Posavska in Dolenjska). V četrti razred oziroma
stopnjo tveganja je uvrščena Severnoprimorska regija, v peti, najvišji razred oziroma stopnjo
tveganja pa Notranjska regija. Najmanj ogrožene so Vzhodnoštajerska, Pomurska in zlasti
Obalna regija.
Iz Ocene tveganja za žled je moč ugotoviti, da žled za državo lahko ob ponovitvi žledne ujme,
kakršna nas je prizadela februarja leta 2014, predstavlja veliko tveganje, pri čemer so vplivi
tveganja glede na vrsto vplivov srednji in veliki, verjetnost takšne nesreče pa majhna. Iz
notranje kategorizacije tveganja za žled izhaja, da bi bilo treba največje napore in pozornost
usmeriti v načrtovanje, prioritiziranje investicij na področju preventive, izvajanje preventivnih
ukrepov in ukrepov za pripravljenost ter načrtovanje ustreznega odziva na nesrečo predvsem
na območju občin, ki so vključene v četrto ali višjo stopnjo tveganja zaradi žleda. Kar se tiče
področij, na katerih bi bilo navedeno potrebno prednostno izvajati, pa je treba izpostaviti
predvsem področje elektroenergetske in železniške infrastrukture ter gozdarstvo.
Iz Ocene tveganja za žled izhaja, da žled sodi med nesreče z veliko stopnjo tveganja (tretjo
od štirih). Temu primerno bo v prihodnosti treba nameniti večjo pozornost pri prostorskem
načrtovanju in preventivnih ukrepih, zlasti na področju gozdarstva ter elektroenergetske in
prometne infrastrukture. Prav tako je treba zagotavljati vsaj tako uspešen ali boljši odziv na
nesrečo kot ob žledu leta 2014. Le na ta način bodo lahko posledice žlednih ujm v prihodnosti
manjše.
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5.12 Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi
Oceno tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi je leta 2015 izdelal Direktorat za okolje pri
Ministrstvu za okolje in prostor.
Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi obravnava morebitne nesreče v tistih
industrijskih obratih v RS, v katerih ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi in ki skladno z
Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št.
71/08, 105/10 in 36/14) izpolnjujejo merila za razvrstitev med obrate večjega tveganja za
okolje. Ocena obravnava izredne dogodke, za katere so značilni nenadzorovani izpusti večjih
količin nevarnih snovi, ki so mu izpostavljeni ljudje, zgradbe, infrastruktura in okolje v RS.
Tako tveganje je posledica nevarnosti oziroma obratovanja industrijskih obratov, v katerih
ravnajo z nevarnimi snovmi, za katere je zaradi njihovih nevarnih lastnosti značilen škodni
potencial. Odpoved varnega zadrževanja nevarnih snovi in njihov izpust ima namreč zaradi
lastnosti teh snovi, kot so npr. vnetljivost, eksplozivnost in strupenost, potencial, da škodljivo
vplivata na zdravje ljudi, da poškoduje in poruši stavbe, industrijske in infrastrukturne objekte
ter da onesnažita okolje, predvsem tla ter površinske in podzemne vode.
Zgodovina obratovanja takih obratov v RS in drugih državah kaže, da so večje nesreče z
nevarnimi snovmi redke. Če pa do takšne nesreče pride, imajo te lahko izjemno hude posledice
za ljudi in okolje, o čemer pričajo tudi primeri takih nesreč v Evropi v zadnjih nekaj desetletjih:
eksplozija v kemijskem obratu (Flixborough, 1974), izpust kemikalij z dioksinom (Seveso,
1976), onesnaženje reke Ren v Švici z onesnaženo vodo za gašenje (1986), onesnaženje
Donave zaradi porušitve pregrade na odlagališču jalovine (2000), eksplozija surovine za
umetna gnojila (Toulouse, 2001) in požar v skladišču naftnih derivatov (Buncefield, 2005).
Analize večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki so zgodile v preteklosti, kažejo tudi na podobne
vzroke teh nesreč: gre za človeške, tehnične in organizacijske napake, po navadi pa je za
nesrečo odločilna kombinacija človeških napak (napačno delovanje ali ne-delovanje
zaposlenih) z odpovedjo pravilnega delovanja procesne ali varnostne opreme. Večje nesreče
z nevarnimi snovmi so lahko posledica tudi naravnih pojavov kot so potres ali poplava ali udar
strele, lahko pa so tudi posledica namernega človeškega dejanja.
Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi je izdelana z uporabo podatkov, ki jih je
Ministrstvo za okolje in prostor pridobilo pri izvajanju predpisov na področja varstva pred
večjimi nesrečami z nevarnimi snovmi, predvsem v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj
za območja skladiščnih in proizvodnih dejavnosti, ki se razvrščajo med obrate večjega
tveganja za okolje ali obrate manjšega tveganja za okolje.
Glede na širok spekter področij, na katerih se nevarne snovi uporabljajo ali se z njimi ravna,
lahko škodljive posledice njihove uporabe ali ravnanja z njimi pričakujemo v vsakdanjem
življenju, pri njihovem prevozu ter pri njihovi proizvodnji, skladiščenju ali odlaganju nevarnih
odpadkov. Zaradi tega je tudi ravnanje z nevarnimi snovmi urejeno s predpisi z več področij:
kemikalije, varnost proizvodov, tehnična varnost (eksplozijska varnost, varstvo pred požari),
prevozi nevarnega blaga, varstvo okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V RS sta vzpostavljena ločena sistema za obvladovanje nevarnosti pri prevozu nevarnega
blaga in za obvladovanje nevarnosti t. i. večjih nesreč z nevarnimi snovmi. Pri tem nevarnosti
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večjih nesreč z nevarnimi snovmi pomenijo nevarnosti nesreč, ki so značilne za skupino
stacionarnih industrijskih obratov, kjer ravnajo z večjimi količinami določenih nevarnih snovi in
jih zaradi tega obravnavamo kot obrate s potencialom za večje nesreče z nevarnimi snovmi.
Ta ocena tveganja obsega nevarnosti večjih nesreč v obratih s potencialom za večje nesreče
z nevarnimi snovmi v RS. Na podlagi uredbe skupino takih obratov sestavlja 58 obratov, katerih
se izvajajo dejavnosti, predstavljene v spodnji preglednici. Na podlagi količine in vrste nevarnih
snovi v obratih so ti razvrščeni na obrate manjšega in večjega tveganja za okolje.

Preglednica 40: Dejavnosti v obratih večjega in manjšega tveganja za okolje v RS
Vrsta dejavnosti
Skladiščenje in distribucija utekočinjenega naftnega plina (UNP)
Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov
Proizvodnja energije
Skladiščenje in distribucija tehničnih plinov
Proizvodnja kemikalij
Skladiščenje in pretovor drugih nevarnih snovi
Skladišče eksplozivov
Proizvodnja stekla
Proizvodnja aluminija
Proizvodnja različnih izdelkov
Skupaj:

Število
obratov
11
9
6
3
4
3
3
2
1
16
58

%
19,0%
15,5%
10,3%
5,20%
6,90%
5,20%
5,20%
3,40%
1,70%
27,6 %
100 %

Merila za prepoznavanje obratov s potencialom za večje nesreče z nevarnimi snovmi so v EU
usklajena in določena z Direktivo 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija
2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (direktiva
SEVESO lll), s katero je bila spremenjena in nato razveljavljena Direktiva Sveta 96/82/ES o
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (direktiva
SEVESO ll).
Na podlagi te direktive je tudi v RS vzpostavljen sistem obvladovanja nevarnosti večjih nesreč,
katerega cilj je, da so upravljavci obratov odgovorni za varno obratovanje, vzpostavitev in
delovanje mehanizmov, ki bodo čim bolj pripomogli k preprečitvi večjih nesreč in zmanjšanju
njihovih posledic.
V RS varstvo pred škodljivimi učinki nesreč z nevarnimi snovmi sestavljajo trije mehanizmi:
a) nadzor nad načrtovanjem novih obratov z vidika uporabe najboljših tehnik za preprečevanje
nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic;
b) spremljanje in nadzor obratovanj obratov z vidika varstva pred večjimi nesrečami z
nevarnimi snovmi, ki se izvaja v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje
obratov in z inšpekcijskim nadzorom;
c) zagotavljanje pripravljenosti za odziv na nesreče, ki ga sestavljata pripravljenost obratov in
pripravljenost lokalne skupnosti, v kateri obrat obratuje.
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Spremljanje in nadzor obratovanja obratov obsegata predvsem nadzor nad tem, ali so njihovi
upravljavci prepoznali nevarnosti večjih nesreč, značilne za nevarne snovi v obratu in v
povezavi z vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo, ter ali so uvedli vzpostavljene ustrezne in zadostne
ukrepe za preprečevanje nenadzorovanih izpustov nevarnih snovi ter za preprečitev večje
nesreče, ki bi se razvila iz izpusta nevarne snovi.
Analiza in ocenjevanje tveganj zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi zahtevata poznavanje
obratovalnih značilnosti delovanja industrijskih obratov, kjer ravnajo z večjimi količinami
nevarnih snovi, možnih vzrokov, zaradi katerih bi se nesreče lahko zgodile, značilnosti nesreč
v smislu širjenja nevarnih snovi v okolju in nastanka škodljivih posledic (toplotno sevanje,
nadtlak, povečane koncentracije nevarnih snovi) ter verjetnosti, da se zgodijo posamezni
dogodki v scenariju nesreče, ki lahko privedejo do škodljivih posledic za ljudi, objekte in okolje.
Izhodišče za oceno tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi so nevarnosti, ki izhajajo iz
delovanja obratov večjega tveganja za okolje. V času izdelave ocene tveganja je bilo v RS 32
takšnih obratov.
Za izdelavo ocene tveganja so ti obrati obravnavani v treh skupinah glede na nevarne snovi,
s katerimi ravnajo:
1.
2.
3.

skupina: obrati, kjer ravnajo s tekočimi naftnimi derivati,
skupina: obrati, kjer ravnajo z UNP,
skupina: drugi obrati.

Za vsako od skupin obratov je bil za oceno tveganja izdelan po en scenarij tveganja, pri čemer
večja nesreča pomeni sosledje dogodkov, ki lahko privedejo do škodljivih posledic za ljudi,
objekte, infrastrukturo in okolje.
Značilnost večjih nesreč z nevarnimi snovmi je, da iz izpustov nevarnih snovi, ki jih zaposleni
ne uspejo pravočasno ustaviti, lahko nastanejo velik požar, eksplozija in povečane
koncentracije strupenih snovi. Zaradi tega je velik tudi škodni potencial takih nesreč v smislu
posledic za zdravje in življenje ljudi, izgube dohodka gospodarskih družb in onesnaženja
okolja.
Pri obravnavi nesreč z nevarnimi snovmi se je treba tudi zavedati, da vsak izpust nevarne
snovi še ne šteje za večjo nesrečo. Za večjo nesrečo tako ne šteje manjši požar ali eksplozija,
ki je obvladljiva brez večjih zdravstvenih, okoljskih ali gospodarskih posledic.
Na ravni EU je na voljo zbirka izrednih dogodkov v obratih (sistem MARS – Major Accident
Reporting System), ki je bila vzpostavljena leta 1986 in v katero so vse članice EU zavezane
prispevati podatke o izrednih dogodkih v obratih, za katere velja direktiva SEVESO II in ki
izpolnjujejo merila glede škode kot so npr. količina nevarne snovi v dogodku, število umrlih ali
ranjenih ter gospodarska škoda v obratu.
V tej bazi so podatki o okoli 800 dogodkih z izpusti nevarnih snovi v obratih v EU, ki opozarjajo
na to, da se kljub ukrepom upravljavcev za varno obratovanje nenadzorovani izpusti nevarnih
snovi dogajajo, a so v veliki večini primerov uspešno obvladani, da ne povzročijo škodljivih
posledic zunaj območja obrata.

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

193/502

Tudi v RS so se že zgodili izpusti nevarnih snovi, ki pa niso imeli razsežnosti večjih nesreč (v
obratih v Ortneku, Račah, Kopru in Borovnici).
Scenariji, ki so bili upoštevani za to oceno tveganja, so bili izbrani z upoštevanjem teh meril:
a) scenarij je najhujši verjeten glede na značilnosti nevarnih snovi in način ravnanja z njimi;
b) scenarij s to nevarno snovjo se je v preteklosti že zgodil;
c) ukrepanje ob nesreči s tem scenarijem zahteva sodelovanje reševalnih služb in upravnih
organov na občinski in državni ravni;
d) obseg in vrste posledic presegajo izredne dogodke oziroma nesreče, ki jih vsakodnevno
obvladujejo reševalne službe na občinski ravni.
V skupini obratov, kjer ravnajo s tekočimi naftnimi derivati, so bile za Scenarij tveganja 1
upoštevane značilnosti skladišča naftnih derivatov, kjer skladiščijo največjo količino
pogonskega motornega bencina v RS in zmogljivosti posameznih skladiščnih rezervoarjev
presegajo 50.000 m3, in za katero je ocenjeno, da ima potencial predvsem za veliko
gospodarsko ali okoljsko škodo. Scenarij tveganja vsebuje večji požar v skladišču naftnih
derivatov oziroma gorenje 95- oktanskega neosvinčenega motornega bencina v večjem
rezervoarju ter prenos ter razširitev požara na sosednji rezervoar podobne zmogljivosti, v
katerem se skladišči enak naftni derivat.
V skupini obratov, kjer ravnajo z UNP, so bile za Scenarij tveganja 2 upoštevane značilnosti
skladišča UNP, v katerem skladiščijo največjo količino UNP v RS, in ki ima zaradi bližine
prometne infrastrukture, industrijskih obratov in stanovanjskih naselij potencial za veliko
zdravstveno in gospodarsko škodo. Scenarij tveganja 2 predpostavlja nastanek eksplozije
UNP, poškodbe na plašču rezervoarja večje zmogljivosti in izpust UNP.
V skupini drugi obrati je bil v Scenariju tveganja 3 upoštevan izpust zelo strupenega plina s
potencialom za škodljive zdravstvene posledice za ljudi, ki delajo v obratu ali so v njegovi
okolici. Scenarij tveganja 3 predpostavlja izpust zelo strupenega plina (klora) iz tlačnega
rezervoarja, v katerem je ta plin skladiščen v tekočem stanju. Do tega je prišlo zaradi poškodbe
rezervoarja, zaposleni pa naj ne bi uspeli preprečiti širjenja v okolico obrata, kar privede do
povečane koncentracije zelo strupene snovi v okolici obrata.
Vsi trije scenariji tveganja temeljijo na predpostavki odpovedi ukrepov upravljavcev obratov za
preprečitev izpustov nevarnih snovi in za nastanek večje nesreče z nevarnimi snovmi. Z
odgovornim ravnanjem upravljavcev obratov ob zavedanju nevarnosti, značilnih za dejavnost,
ki jo opravljajo, je mogoče nenadzorovane izpuste nevarnih snovi in večje nesreče preprečiti.
Verjetnosti posameznih scenarijev so ocenjene na podlagi podatkov o preteklih nesrečah, ki
so zbrani v zbirki Major Accident Reporting System (MARS). Kljub dejstvu, da je treba pri
uporabi teh podatkov upoštevati način, na katerega so zbrani (na podlagi poročil pristojnih
organov v državah članicah EU), da se je število obratov, ki poročajo, leta 2000 spremenilo
zaradi spremembe zakonodaje in da se je število obratov ponovno spremenilo ob vstopu novih
članic v EU, je bilo ocenjeno, da so ti podatki ustrezni za uporabo v tej oceni tveganja.
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V letih 2000–2011 je bilo v zbirki MARS zabeleženih od 17 do 37 dogodkov na leto, oziroma v
povprečju skoraj 27 na leto, ki zadevajo obratovanje približno 10.000 obratov. Na podlagi tega
podatka in s predpostavko enakih verjetnosti izpustov nevarnih snovi v vseh obratih je mogoče
oceniti, da se izpust nevarne snovi na leto v povprečju zgodi v 333 obratih v EU. Na podlagi te
ocene je ocenjeno, da se v RS lahko približno vsakih šest let pričakuje dogodek (ne večje
nesreče) z nenadzorovanim izpustom nevarne snovi v enem od obratov.
Z upoštevanjem števila večjih nesreč v zbirki MARS v zadnjih 30 letih na 5000 obratov večjega
tveganja za okolje v EU in 32 takih obratov v RS pa bi lahko s podobnim sklepanjem ocenili,
da se večja nesreča zgodi v enem od obratov večjega tveganja za okolje v RS s pogostostjo
4,3 x 10-4 na leto oziroma približno enkrat na 2300 let. Na podlagi prikaza statističnih podatkov
o nesrečah je ocenjeno, da se v RS tak scenarij lahko pričakuje enkrat na 250 let ali manj in
se zaradi tega verjetnost glede na merila za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo uvrsti v
stopnjo 1 (zelo majhna verjetnost).
Vplivi so ocenjeni z upoštevanjem značilnosti učinkov izpustov nevarnih snovi in njihovega
širjenja na prostem in nato kategorizirani na podlagi meril za ovrednotenje vplivov tveganja za
nesrečo.
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Preglednica 41: Ovrednotenje vplivov Scenarija tveganja 1 – večji požar v skladišču tekočih
naftnih derivatov
1
(zelo
majhni)
Vplivi na ljudi
Število mrtvih
Število ranjenih
Število
trajno
preseljenih
Vplivi na ljudi

2
(majhni)

3
(srednji)

4
(veliki)

5
(zelo
veliki)

x
X

X

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Gospodarski in
X
okoljski vplivi in
vplivi na kulturno
dediščino

Politični in družbeni vplivi
Vplivi na
delovanje
državnih
organov
Vplivi na
delovanje
pomembnih
infrastrukturnih
sistemov
Psihosocialni
vplivi

Vplivi
na
notranjepolitično
stabilnost

Obrazložitev
vpliva

ocenjenega

do 5
10–50
NO
Upošteva se stopnja
najneugodnejšega vpliva.
Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal:
- izgubo prihodkov obrata,
- sanacijo rezervoarjev obrata,
- prekinjen tovorni železniški
promet,
- izgubo prihodkov sosednjih
obratov.
NO

NO

X

X

Vplivi
na
finančno
stabilnost
Vplivi
na
mednarodno
stabilnost
NO: vpliv ni ocenjen, ker ni povezan s posledicami scenarija tveganja.

Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal posamezne primere
strahu med prebivalci zaradi
nepoznavanja
vzrokov,
značilnosti nesreče in njenih
posledic.
Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal posamezne primere
javnega izražanja nestrinjanja
z
ukrepanjem
pristojnih
institucij.
NO

NO
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Preglednica 42: Ovrednotenje vplivov Scenarija tveganja 2 – eksplozija in požar v skladišču
UNP
1
(zelo
majhni)
Vplivi na ljudi
Število mrtvih
Število ranjenih
Število
trajno
preseljenih
Vplivi na ljudi

2
(majhni)

3
(srednji)

4
(veliki)

5
(zelo
veliki)

X
X

X

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Gospodarski in
X
okoljski vplivi in
vplivi
na
kulturno
dediščino

Politični in družbeni vplivi
Vplivi na
delovanje
državnih
organov
Vplivi na
delovanje
pomembnih
infrastrukturnih
sistemov
Psihosocialni
vplivi

Vplivi
na
notranjepolitično
stabilnost

Obrazložitev
vpliva

ocenjenega

do 5
50–200
NO
Upoštevana je stopnja
najneugodnejšega vpliva.
Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal:
- izgubo prihodkov obrata,
- izgubo prihodkov sosednjih
industrijskih in drugih
dejavnosti,
- začasno onemogočen cestni
promet,
- poškodbe na industrijskih
objektih in opremi,
- poškodovane stanovanjske
stavbe.
NO

NO

X

X

Vplivi
na
finančno
stabilnost
Vplivi
na
mednarodno
stabilnost
NO: vpliv ni ocenjen, ker ni povezan s posledicami scenarija tveganja.
Np: vpliv ni ocenjen zaradi pomanjkanja podatkov.

Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal povečan pojav strahu
med prebivalci, strah pred novo
nesrečo
in
strah
pred
posledicami nesreče.
Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal posamezne primere
javnega izražanja nestrinjanja
z
ukrepanjem
pristojnih
institucij.
Np

NO
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Preglednica 43: Ovrednotenje vplivov Scenarija tveganja 3 – povečana koncentracija zelo
strupene snovi
1
(zelo
majhni)

2
(majhni)

3
(srednji)

4
(veliki)

Vplivi na ljudi
Število mrtvih
Število ranjenih
Število
trajno
preseljenih
Vplivi na ljudi
Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Gospodarski in
okoljski vplivi in
vplivi
na
kulturno
dediščino
Politični in družbeni vplivi
Vplivi na
delovanje
državnih
organov
Vplivi na
delovanje
pomembnih
infrastrukturnih
sistemov
Psihosocialni
X
vplivi

Vplivi
na
notranjepolitično
stabilnost

5
(zelo
veliki)

X

Obrazložitev
vpliva

ocenjenega

Np
Nad 1000
Np

X

X

Vplivi
na
finančno
stabilnost
Vplivi
na
mednarodno
stabilnost
NO: vpliv ni ocenjen, ker ni povezan s posledicami scenarija tveganja.
Np: vpliv ni ocenjen zaradi pomanjkanja podatkov.

Np

NO

Np

Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal psihološke vplive in
sicer strah med prebivalci za
obstanek, upad zaupanja v
pristojne organe in naraščanje
želje po preselitvi.
Ocenjeno je, da bi vpliv lahko
obsegal posamezne primere
javnega izražanja nestrinjanja
z
ukrepanjem
pristojnih
inštitucij.
Np

NO
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Strnjeno so stopnje vplivov in verjetnosti ter podatek o zanesljivosti analiz tveganja prikazane
v spodnji preglednici.

Preglednica 44: Prikaz posameznih in izračun povprečnih vplivov tveganja za matrike tveganja
za nesreče z nevarnimi snovmi z razdruženim in združenim prikazom vplivov tveganja
Scenariji
tveganja

Scenarij 1
Scenarij 2
Scenarij 3
Reprezentativni
scenarij =
Scenarij 2

Stopnja
vplivov
na ljudi

Povprečna Stopnja
stopnja verjetnosti
vpliva

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

2
3
5

Stopnja
gospodarskih in
okoljskih vplivov
in vplivov na
kulturno
dediščino
1
3
Np

Zanesljvost analize
tveganja

2
3
3

2
3
4

1
1
1

Razmeroma zanesljiva
Razmeroma zanesljiva
Razmeroma nezanesljiva

3

1

2

2

1

Razmeroma zanesljiva

Za reprezentativni scenarij tveganja je bil izbran scenarij večje nesreče v skladišču UNP
(Scenarij tveganja 2), ker sta skladiščenje in distribucija UNP dejavnosti, ki se izvajata približno
v 20 odstotkih obratov v RS. V matrikah tveganja je vpisan s poševno pisavo.
Grafično so velikosti vplivov in verjetnosti vseh treh scenarijev tveganja prikazane v matrikah
tveganja za nesreče z nevarnimi snovi z razdruženim in združenim prikazom vplivov tveganja.
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Slika 88: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI – VPLIVI

NA LJUDI
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Slika 89: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI –
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 90: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČO Z NEVARNIMI SNOVMI –

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 91: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČO Z NEVARNIMI SNOVMI Z

ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Iz matrik tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi izhaja, da so potencialni vplivi scenarijev
tveganja večji kot je njihova verjetnost. Glede na kombinacijo potencialnih vplivov in
verjetnosti pomenita Scenarija tveganja 2 in 3 srednje veliko tveganje, Scenarij tveganja 1 pa
majhno.
V zvezi z notranjo kategorizacijo tveganja oziroma geografsko porazdelitvijo tveganja zaradi
nesreč z nevarnimi snovmi bi po merilih za oceno stopnje tveganja, ki je bila uporabljena pri
prikazu tveganja v matrikah tveganja, bi lahko ocenili, da je za vse občine v RS značilna
majhna ali srednja stopnja tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi v obratih večjega in
manjšega tveganja za okolje. Glede na to, da v RS nimamo metodologije za prostorsko
kategorizacijo tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi, so bile občine pri izdelavi te ocene
tveganja kategorizirane le z vidika, ali so v njih obrati večjega ali manjšega tveganja za okolje
ali ne.
Na spodnji sliki so v rumeni barvi prikazane občine, kjer so le obrati manjšega tveganja za
okolje in v rdeči barvi občine, kjer je vsaj en obrat večjega tveganja za okolje. Slika se nanaša
na stanje v letu 2015.

Slika 92: Občine, v katerih so obrati večjega tveganja za okolje (obarvane rdeče) ali manjšega
tveganja za okolje (obarvane oranžno). Slika prikazuje stanje pred letom 2015.
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5.13 Ocena tveganja za nesreče na morju
Oceno tveganja za nesreče na morju je leta 2018 izdelala Fakulteta za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani ob sodelovanju Uprave RS za pomorstvo Ministrstva za infrastrukturo.
Narejena je bila z namenom, da se celovito ugotovi in opiše nastanek nesreč na morju (bolj
uveljavljen je sicer izraz pomorske nesreče), razlogov zanje in njihove posledice. Ocena
raziskuje navigacijska tveganja in tveganja za nesreče na morju v slovenskem morju, s
poudarkom na nesrečah, ki nastajajo pri upravljanju ladij v koprskem pristanišču oziroma Luki
Koper in plovnih poteh. Izpostavljena je tudi problematika upravljanja in tveganj s plovili za
šport in razvedrilo, kjer so na letni ravni zabeležene številne nesreče, nekatere tudi s telesnimi
poškodbami in gmotno škodo. Namen ocene je bil tudi, da se z analizami tveganja ugotovi,
kakšne posledice in v kakšnem obsegu lahko pričakujemo ob potencialni uresničitvi izbranih
dogodkov oziroma scenarijih tveganja. Nekateri rezultati analiz tveganja so bili primerjani z
enotnimi merili za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče in prikazani v
marikah tveganja za nesreče. V oceni je bila narejena notranja kategorizacija tveganja zaradi
nesreč na morju, na osnovi obstoječih statističnih podatkov o nesrečah ter drugih kvantitativnih
in kvalitativnih pristopih vrednotenja tveganja.
Pri izdelavi ocene, predvsem pri ocenjevanju velikosti vplivov tveganja za nesreče na morju,
so bile uporabljene predvsem naslednje metode:









FSA model (Formal Safety Assessment) za tankerski promet, ki je zasnovan na
priporočilih Mednarodne pomorske organizacije – IMO,
model PAWSA (Port and Waterway Safety Assessment), ki je zasnovan na priporočilih
Ameriške obalne straže,
pregled prometa ladij z nevarnim tovorom in pretovor,
pregled gostote in porazdelitve prometa ter pregled nevarnih tovorov po AIS sporočilih,
stohastični model navigacijske varnosti,
metoda zbiranja zamisli (brainstorming),
metoda dobrih praks ter
zgodovinska metoda, s katero je opisano pojavljanje pomorskih nesreč v slovenskem
morju v preteklosti.

Pri izdelavi ocene tveganja so bili uporabljeni številni strokovni in poljudni viri.
Na podlagi pregleda prometa v slovenskem morju so ladje razvrščene po velikosti (glede na
GT) v tri skupine:
1. majhne ladje; do 10.000 GT, okvirna dolžina do 140 metrov,
2. srednje velike ladje; od 10.000–50.000 GT, okvirna dolžina od 140 do 240 metrov,
3. velike ladje; večje kot 50.000 GT, okvirna dolžina daljša od 240 metrov.
Tako ladijski promet kot število nesreč in incidentov se v svetovnem merilu povečujeta. V
skoraj polovico nesreč (45 odstotkov) so vpletene tovorne ladje, v 23 odstotkov nesreč pa
potniške. Preostalih 32 odstotkov je porazdeljenih med ribiške ladje, delovna plovila in ostala
plovila.
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Ladijski promet v Tržaškem zalivu, del katerega je tudi slovensko morje, je sicer zmeren, a se
povečuje. V Luki Koper je pretovor leta 2016 dosegel več kot 22 milijonov ton, kar je za 23
odstotkov več kot leta 2012. Glede na trend povečevanja prometa v Luki Koper, kot tudi glede
na dejstvo, da se bo Luka Koper še naprej občutno povečevala s priveznimi, skladiščnimi in
pretvornimi sredstvi oziroma zmogljivostmi, se ocenjuje, da se promet povečeval tudi v
naslednjih letih; tako se za daljno prihodnost ocenjuje tudi do 100 odstotno povečanje prometa.
Promet se bo povečeval tudi v sosednjih pristaniščih (Trst in Tržič).

Preglednica 45: Letno število ladij, razvrščenih po namembnem pristanišču in velikosti ladje

Koper

Koper
Predvideno povečanje
prometa v petih letih

Trst

Tržič

Majhne

1493

2986

1155

237

Srednje

805

1610

1049

215

Velike

108

215

345

71

Skupaj

2406

4811

2550

523

Skupina
ladij

Uprava RS za pomorstvo vodi evidenco nesreč in incidentov v slovenskem morju. Dogodki so
razvrščeni v različne kategorije, od tega so za konkreten primer bolj pomembni; trčenje,
nasedanje ali izguba pogona, iskanje in reševanje ter ovire na morju. Število dogodkov je
relativno visoko, vendar so v evidenci hranjeni tudi dogodki, ki se zgodijo ladjam na plovni poti
ali v koprskem pristanišču.
Število nesreč in incidentov, ki so povezani s čolni, je bistveno manjše. Podatkovna baza za
obdobje med 2007 in 2016 vsebuje okoli 65 dogodkov, kjer je prišlo do onesnaženja morskega
okolja, 46 dogodkov, kjer je bila evidentirana škoda na plovilih in okoli 50 dogodkov kjer so bila
ali bi lahko bile prizadete osebe. Iz naslednje slike je moč opaziti, da se povečujejo število
trčenj oziroma nasedanj na morju.
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Slika 93: Nesreče in incidenti na morju v slovenskem morju v obdobju 2007–2016

Težava slovenskega morja je, da je njegova obala večinoma gosto poseljena, da v zaledju
razvito kmetijstvo, ter da so na tem in sosednjih območjih razvite številne gospodarske in
negospodarske, aktivnosti, tudi turizem. Zato vsaka nesreča ali incident lahko negativno
vplivata na vse te aktivnosti. Tržaški zaliv, katerega del je tudi slovensko morje, je zaprto morje,
zato onesnaženja, oziroma izpusti naftnih derivatov, pogonskih goriv in tovor ob veliki količini
in ob specifičnih pogojih (npr. megla, burja, tramontana, jugo ipd.) lahko hitro dosežejo obalo,
ne le slovensko, temveč tudi italijansko in hrvaško, ter tam povzročajo gospodarske in okoljske
posledice.
V bližnji preteklosti so v slovenskem morju ali z vplivi na Slovensko morje najbolj prepoznane
naslednje pomorske nesreče:
- leta 1983 je prišlo do nesreče na morju, ki je imela za posledico iztekanje velike količine
mazuta (približno 90.000 litrov mazuta). Do nesreče je prišlo v akvatoriju Ladjedelnice Izola,
kjer je neurje treščilo ladjo "Ledenica" ob betonsko obalo in je prišlo do poškodbe oplate ter
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iztekanja mazuta v morje. Pristojni so širjenje onesnaženja uspešno omejili ter ob pomoči
ostalih služb Hidra Koper in Ladjedelnice Izola v enem tednu mazut odstranila in sanirala
stanje;
- leta 1990 smo bili priča onesnaženju, ki se je razširilo iz sosednje Italije v naše vode. Takrat
je bila aktivirana takratna Civilna zaščita, prek katere je bila v ukrepanje v naših vodah
vključena tudi služba Crismani iz Trsta;
- požar na ladji Adriatic start decembra 2001: po zaključku remonta je nastal večji požar na
švedski frigo ladji, v Ladjedelnici Izola in se je v času požara nahajala na doku. Požar je trajal
tri dni in tri noči in je zahteval najzahtevnejše postopke gašenja, katerega posledica je bila tudi
težja poškodba dveh gasilcev in lažje poškodbe treh gasilcev;
- 17. junija leta 2005 je v Luki Koper, v prvem luškem bazenu, na 7. vezu prišlo do izlitja okoli
10 ton težkega goriva. Madež je bil opažen v jutranjih urah, vendar njegove razsežnosti takrat
še ni bilo mogoče ugotoviti, saj se je večji del zadrževal pod pomolom. Tekom dneva se je
zaradi močnega plimovanja razširil po celotnem bazenu, tudi proti odprtem morju in mestni
plaži. Zaradi neustrezne opremljenosti SVOM-a je čiščenje prevzela Luka Koper oziroma njen
takratni podizvajalec Crismani iz Trsta. Čiščenje morja in obale je potekalo 23 dni, stroški pa
so presegli milijon evrov.
- požar na ladji Und Adriatic: RO-RO ladjo, ki je plula pod turško zastavo, je 15 navtičnih milj
zahodno od Rovinja 6. februarja 2008 zgodaj zjutraj zajel požar. Nesreča sicer ni neposredno
vplivala na razmere v slovenskem morju, vendar so bili v pripravljenosti tudi pristojni slovenski
organi, saj bi v primeru potopitve in onesnaženja bilo ogroženo tudi Slovensko morje. Na
podlagi te nesreče so se prožili postopki za preverjanje usposobljenosti in opremljenosti držav
v Jadranskem morju ter mehanizmi civilne zaščite EU;
- 27. februarja. 2010 ob 8.50 je 200 metrov od obale pred Debelim rtičem nasedla ladja Guo
Dian 6. Vzrok nesreče je bila neprilagojena hitrost in slaba vidljivost zaradi megle. K sreči ni
prišlo do poškodb rezervoarjev v dvojnem dnu ladje, kjer se nahaja ladijsko gorivo;
- 27. marca 2017 okoli 1.20 je tanker Capodistria, ki oskrbuje ladje v Luki Koper s pogonskim
gorivom, nasedel na plitvino pred Debelim rtičem. K sreči ni prišlo do poškodb opločja. Ker gre
za tanker z enojnim trupom, bi v primeru predrtja lahko v morje steklo okoli 200 ton ladijskega
goriva.
Pomemben del k pomorskim nesrečam prinesejo tudi nesreče s čolni in manjšimi plovili.
Uprava RS za pomorstvo beleži med 40 in 50 incidenti letno, kjer so v obdobju od 2005 do
2017 v nesrečah umrle tri osebe, več pa jih je bilo poškodovanih.
Poleg statističnega pregleda pomorskega prometa ter pregledu in analizi pojavljanja
pomorskih nesreč, ki je bila izvedena z prej navedenimi metodami, so v oceni izpostavljeni
scenariji tveganja, ki glede na okoliške pogoje in načine navigacije v slovenskem morju,
predstavljajo potencialno tveganje za pomorske nesreče. Ocena zajema tudi scenarije
posledic nekaterih navtičnih in delovnih nesreč na kopnem (oziroma v pristanišču) ter analizira
potencialne posledice. V oceni je splošno oblikovanih deset scenarijev nesreč na morju, ki so
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opisani v naslednji preglednici. Njihovi vplivi in verjetnost so bili prek meril tveganja ovrednoteni
in nato uvrščeni v matrike tveganja za nesreče na morju.
Preglednica 46: Opis scenarijev tveganja, obravnavanih v Oceni tveganja za nesreče na
morju

Scenariji tveganja
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Opis

Nesreča na plovni poti Ob spremljanju ladijskega prometa preko sistema AIS
(separacija
–
shema se beleži nevarna križanja poti ladij, ki plujejo s polno
ločene plovbe)
hitrostjo. V primeru trčenja bi imela nesreča zelo velike
posledice. Tovrstne nesreče v slovenskem morju in
Tržaškem zalivu še ni bilo, vendar številni elementi
nakazujejo, da je nesreča mogoča in verjetna.
Nesreča na plovni poti Na vhodu v sidrišče in v območju sidrišča se beležijo
(vhod na sidrišče)
različni incidenti. Reprezentativna je nesreča nasedle
ladje Guo Dian 6 in tankerja Capodistria.
Nesreča na sidrišču
Na sidrišču lahko pride do nesreče na ladji zaradi
delovnih procesov na ladji, neželenih izpustov v morje,
izpusti ob ukrcavanju goriva, odpovedi pogona ali
krmila na ladji, ki prečka sidrišče ali izvaja manever
sidranja. Tovrstne nesreče so bile v slovenskem morju
že ugotovljene. Tovrstne nesreče pa se dogajajo v
različnih pristaniščih po svetu.
Nesreča
na
vplovnih Po pregledu ladijskega prometa se na vplovnih kanalih
kanalih
beleži manjše število incidentov. Zaradi oblike kanala
prihaja do bočnih nasedanj z bankino kanala. Rizičnost
je predvsem zaradi omejitve ugreza in samega
manevra, kjer lahko pride do odpovedi pogona, ker bi
vodilo v nesrečo.
Nesreča v bazenu Luke Incidentov v Luki Koper je več, dogajajo pa se tudi
Koper (pristajanje)
manjše nesreče. Tipičen primer je trk ladje v obalo pri
manjši hitrosti. 17. oktobra 2010 je tovorna ladja v Luki
Koper trčila v privezano potniško ladjo, s katero je plulo
1400 potnikov in več sto članov posadke. K sreči so
bile posledice predvsem materialne.
Nesreča v bazenu Luke Podobno kot pri pristajanju, je zabeleženih več nesreč
Koper (izplutje)
tudi pri izplutju ladij, a je njihovo število nekoliko
manjše. Več nesreč se je zgodilo pri izplutju ob
močnejšem vetru, ko RO-RO ladje težje držijo smer.
Zaradi večje hitrosti izplutja je v primeru nesreče s
trkom ali dotikom velika verjetnost večjih posledic.
Nesreča na privezu (veter) Nesreče na privezu se pojavljajo večkrat na leto
predvsem ob močnem vetru (tramontana), ko ladjo
lahko odtrga iz priveza. Odmevna nesreča je bila, ko je
ladjo za prevoz avtomobilov med tramontano odtrgalo
iz priveza in je zrušila luško dvigalo.
Nesreča
na
privezu Nesreče ob mimohodu ladij se pojavljajo nekajkrat na
(mimohod)
leto. Mimohod pomeni, da ladja pri uplovitvi ali izplutju
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Opis

iz luškega bazena pluje mimo druge ladje na privezu in
zaradi interakcije nastalega vala deluje ne ladjo na
privezu s silo, ki jo lahko premakne iz priveza ali jo iz
priveza celo odtrga. Tovrstne nesreče so bile že
večkrat zabeležene, vendar večjih posledic ob tem ni
bilo, potencialno pa so lahko velike.
S9
Nesreča
na
privezu Nesreča na privezu predstavlja dogodek, ko se ladji
(dotik/trčenje)
dotakneta ali trčita med seboj ali ladja trči ali dotakne
obalno infrastrukturo. Posledice dotika so načeloma
manjše, pogostost dogodkov pa je večkrat na leto.
Trčenje ob obalo ali drugo ladjo pa ima večje posledice,
a je manj pogosto.
S10 Nesreča na terminalu
Nesreča na luškem terminalu sicer ni neposredno
pomorska nesreča, vendar lahko posledice, kot je izlitje
nevarne snovi, preidejo v morje in se s tem obravnava
kot nesreča na morju. Obravnavane nesreče spadajo v
področje industrijskih nesreč, ki jih obravnava v
občinskem in regijskem Načrtu zaščite in reševanja.
Pod nesreče na terminalu spada tudi izlitje med
pretovornimi operacijami iz ladje na kopno ali obratno.
Manjša izlitja se dogajajo nekajkrat na leto. Poznane
so tudi operativne nesreče na ladjah, kjer je prišlo do
nedovoljenega izpusta v morje.

Z vidika tveganja so najbolj problematični težje predvidljivi dogodki, ki se pojavijo enkrat v
desetih letih ali več in imajo lahko velike posledice. Najbolj tvegani so dogodki zaradi
potencialnih gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino.
Scenarij tveganja 2 je bil izbran kot reprezentativen, ker so se podobne nesreče (plovil Guo
Dian 6 in Capodistria) že zgodile v slovenskem morju, vendar na srečo niso povzročile večje
okoljske in druge škode. Ta scenarij tveganja po verjetnosti ne izstopa glede na ostale, kar pa
ni moč trditi za njegove vplive.
Ocenjeni vplivi in verjetnost scenarijev tveganja so prikazani v matrikah tveganja za nesreče
na morju.
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Slika 94: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE NA MORJU – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 95: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE NA MORJU – GOSPODARSKI IN
OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 96: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE NA MORJU – POLITIČNI IN DRUŽBENI
VPLIVI
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Slika 97: MATRIKA TVEGANJA ZA NESREČE NA MORJU Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM
VPLIVOV
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Iz matrik tveganja lahko razberemo, da je ocenjena pogostost, razen pri treh scenarijih
tveganja, v četrti stopnji (kar pomeni da se scenarij tveganja lahko zgodi enkat na pet do 25
let). Dva scenarija tveganja (S7 in S8) imata še večjo ocenjeno verjetnost, Scenarij tveganja 1
(S1), ki bi lahko povzročil najhujše vplive (npr. gospodarske in okoljske vplive in vplive na
kulturno dediščino v višini 400 milijonov evrov (ali 0,92 odstotka BDP iz leta 2017), pa je med
vsemi scenariji tveganja opredeljen kot najmanj pogost; verjetnost njegovega pojavljanja je
ocenjena na enkrat na 25 do 100 let. Za večino scenarijev tveganja so ocenjeni vplivi (velja
tako za posamezne vrste vplivov kot za skupne) večinoma uvrščeni v najnižjo, 1. stopnjo
vplivov. Višji so le pri prvem, drugem in delno desetem scenariju tveganja (nesreča na
terminalu). V primeru realizacije tega scenarija tveganja bi bile večje posledice predvsem, kar
se tiče števila bolnih oziroma v tem primeru predvsem zastrupljenih ljudi predvsem na kopnem,
katerih število bi lahko doseglo 50. Kar se tiče reprezentativnega scenarija tveganja (Scenarij
tveganja 2), ki predstavlja nesrečo na plovni poti, so ocenjeni vplivi na ljudi 10 ranjenih ljudi,
gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino pa so bili ocenjeni na 120 milijonov
evrov, kar predstavlja 0,28 odstotka BDP v RS v letu 2017. V morje bi lahko steklo do 50 ton
naftnih derivatov oziroma pogonskega goriva. Politični in družbeni vplivi scenarijev tveganja
so večinoma uvrščeni v najnižjo stopnjo vplivov.

Stopnja tveganja: 1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 98: Stopnja tveganja na ravni občin zaradi nesreč na morju

Notranja kategorizacija za razvrstitev občin v stopnje tveganja je izdelana na osnovi območij
načrtovanja zaščitnih ukrepov, ki so določeni v Načrtu zaščite in reševanja ob nesrečah na
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morju, Vlada Republike Slovenije (državni načrt), Načrtu zaščite in reševanja ob nesrečah na
morju, Mestna občina Koper ter Načrtu zaščite in reševanja za nesreče z nevarnimi snovmi,
Mestne občine Koper. Rezultati so bili pričakovani. Nekaj večje tveganje velja le za obalne
občine, drugod pa je tveganje zelo majhno. V tem primeru govorimo o tveganju, kjer se
posledice merijo v številu prizadetih prebivalcev ali okoljskem vplivu. Z gospodarskega vidika
pa so posledice lahko bistveno širše oziroma zaznavne tudi drugod.

Stopnja tveganja: 1 – zelo majhna, 2 – majhna, 3 – srednja, 4 – velika, 5 – zelo velika

Slika 99: Detajlni prikaz območij ogroženosti na območju obalnih občin zaradi nesreč na
morju

Ocena tveganja za nesreče na morju ugotavlja, da je tveganje za nesreče na morju
spremenljivo z razvojem pristaniške in splošno pomorske dejavnosti. Trenutno stanje uvršča
tveganje v območje sprejemljivega tveganja (ALARP), ki pogojuje izvajanje ukrepov za
zmanjševanje tveganja. Ti ukrepi prvenstveno temeljijo na izvajanju nadzora nad ladijskim
prometom (VTS), kjer je ključna vloga pristaniškega nadzora in pristaniškega kapitana kot
državnega organa. Tem ukrepom sledijo službe za preprečevanje in zmanjšanje posledic
nesreč na morju, ki so lahko državne ali zasebne (SVOM, sile za zaščito, reševanje in pomoč,
enote Luke Koper d. d. itd).
Ker je ocenjevanje tveganja dinamični proces obvladovanja tveganja, zahteva sprotno oziroma
obdobno preverjanje intenzivnosti samega tveganja oziroma sprejemljivosti tveganja,

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

216/502

predvsem na osnovi verjetnega porasta ladijskega prometa, količine in vrste tovora, ki se
prevaža po slovenskem morju in vključitev vseh deležnikov v sistem ocenjevanja tveganja.
Ocena tveganja za nesreče na morju bo ena od podlag za izvajanje aktivnosti za zmanjšanje
števila nesreč v ladijskem prometu, pa tudi za kot ena od podlag za izboljšanje celostnega
obvladovanja tveganja za tovrstne nesreče. Sem spada tudi analiza in oblikovanje ukrepov za
preventivo in pripravljenost ter njihova nadgraditev, da bi dosegli celostni, uravnotežen in
ustrezen odziv na nesreče, s čemer bi se zmanjšale posledice na človeških življenjih,
onesnaženju okolja in gospodarski škodi.
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5.14 Ocena kibernetskih tveganj
Oceno kibernetskih tveganj, verzija 1.0, je leta 2018 izdelalo Ministrstvo za javno upravo.
Ocena je bila narejena z namenom, da se celovito ugotovijo in opišejo pojavne oblike
kibernetskih tveganj in njihove značilnosti. Namen ocene je tudi, da se z analizami tveganja
ugotovi, kakšne posledice in v kakšnem obsegu lahko pričakujemo ob uresničitvi izbranih
oziroma pripravljenih scenarijev tveganja.
Delovanje in celo sam obstoj sodobne družbe je neločljivo povezan z neprekinjenim in
zanesljivim delovanjem informacijskih sistemov in omrežij. Le-ta ogrožajo različne kibernetske
grožnje, ki jih izvajajo različni akterji. V oceni je uporabljena klasifikacija kibernetskih groženj,
ki jo uporablja evropska agencija za kibernetsko varnost ENISA. Po tej klasifikaciji obstaja 15
različnih kibernetskih groženj:
1. škodljiva koda (Malware),
2. spletni napadi (Web Based Attacks),
3. napadi na spletne aplikacije (Web Application Attacks),
4. zvabljanje (Phishing),
5. nezaželena elektronska pošta (Spam),
6. onemogočanje storitve (Denial of Service),
7. izsiljevalsko programje (Ransomware),
8. botneti,
9. grožnje od znotraj (Insider Threat),
10. fizična manipulacija/poškodba/kraja/izguba (Physical manipulation/damage/
theft/loss),
11. kršitve podatkov (Data Breaches),
12. kraja identitete (Identity Theft),
13. odtekanje informacij (Information leakage),
14. kompleti za izkoriščanje (Exploit Kits) in
15. kibernetsko vohunjenje (Cyber-Espionage).
V letu 2017 so bili primeri škodljive kode najpogostejša oblika kibernetskih groženj, ki se stalno
razvija tako glede izpopolnjenosti kot raznolikosti. Z vidika globalnih trendov na področju
kibernetskih groženj, so imeli v letu 2017 v svetovnem merilu naraščajoč trend spletni napadi,
napadi na spletne aplikacije, zvabljanje, nezaželena elektronska pošta, onemogočanje
storitve, izsiljevalsko programje, botneti, kršitve podatkov, kraje identitete, odtekanje informacij
in kibernetsko vohunjenje. Škodljiva koda, grožnje od znotraj in fizična manipulacija/
poškodba/kraja/izguba so imeli v letu 2017 stabilen trend, medtem, ko je bil trend kompletov
za izkoriščanje padajoč.
Razvoj na področju akterjev kibernetskih groženj je napredoval podobno kot je napredoval
razvoj samih kibernetskih groženj. Opazno je povečanje kompleksnosti, izpopolnjenosti in
napredka v razvoju zmogljivosti pri večini skupin akterjev. Zaradi uporabe lažnih identitet in
prikritega delovanja je vedno težje prepoznati posamezne akterje kibernetskih groženj.
Uporabniki prav tako vedno težje ločijo med dobrimi in slabimi akterji, kar vodi k zmanjševanju
zaupanja ne samo do komercialnih ponudnikov storitev, ampak celo do institucionalnih
deležnikov v kibernetskem prostoru.
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Akterji (izvajalci) kibernetskih groženj so:
1. kibernetski kriminalci,
2. osebe znotraj,
3. države,
4. hektivisti,
5. kibernetski bojevniki,
6. kibernetski teroristi in
7. script kiddies.
Z vidika povzročene škode in resnosti posledic so najnevarnejši kibernetski kriminalci in
države. V preglednici 47 so prikazane kibernetske grožnje in njihovi akterji. Pri tem so za
različne grožnje nekatere skupine akterjev primarne (označeno z rdečo), druge pa sekundarne
(označeno z zeleno). Skupine akterjev, ki so primarne za večje število kibernetskih groženj,
imajo višje razvite zmogljivosti za njihovo izvedbo in obratno.
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Preglednica 47: Prikaz kibernetskih groženj in njihovih akterjev
Akterji kibernetskih groženj

Kibernetska grožnja

Kibernetski
kriminalci

Osebe
znotraj

Države

Hektivisti

Kibernetski
bojevniki

Kibernetski
teroristi

Script
kiddies

Škodljiva koda
Spletni napadi
Napadi na
aplikacije

spletne

Onemogočanje
storitve
Botneti
Zvabljanje
Neželena elektronska
pošta
Izsiljevalsko programje
Grožnje od znotraj
Fizična manipulacija/
poškodba/kraja/izguba
Kompleti
izkoriščanje

za

Kraja identitete
Kršitve podatkov
Odtekanje informacij
Kiberntesko
vohunjenje
Legenda:

Primarna skupina za grožnje

Sekundarna skupina za grožnje

Akterji kibernetskih groženj za njihovo razširjanje uporabljajo enega ali več vektorjev napada.
Vektor napada je sredstvo, s katerim lahko akter kibernetske grožnje zlorabi slabost ali
ranljivost na napadenih sredstvih (vključno z ljudmi), da doseže določen cilj. Tako kot pri
kibernetskih grožnjah, tudi tukaj obstaja taksonomija vektorjev napada, in sicer:
1. Napad na človeški element,
 Socialni inženiring,
 Zvabljanje / usmerjeno zvabljanje / zloraba poslovne e-pošte / zvabljanje visoko
pozicioniranih uslužbencev / neželena e-sporočila preko elektronske pošte,
družbenih medijev, spletnih storitev,
 Zlonamerne priponke e-sporočil,
 Naslovi zlonamernih spletnih strani, e-pošte in družbenih medijev,
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 Vektorji napada skozi programe Microsoft Office (makro ukazi itd.),
 Prevare,
 Prevare na področju tehnične ali uporabniške podpore,
 Telefonske prevare,
 SMS prevare,
 Zbiranje informacij na internetu in v družbenih medijih,
2. Vektorji napada, ki temeljijo na spletu in brskalnikih,
 Prenosi v mimohodu,
 Rudarjenje v mimohodu (cryptojacking),
 Zlonamerne skripte/spletni naslovi,
 Kompleti za izkoriščanje,
 Oglaševanje škodljive kode,
 Napadi na spletne aplikacije (SQL vrivanje),
 Napadi, ki temeljijo na brskalnikih,
 Zlonamerni dodatki za brskalnike (posodobitve),
 Zlorabljene/lažne spletne strani,
3. Sredstva, izpostavljena na internetu,
 Nezaščitena sredstva, izpostavljena na internetu,
 Privzete/šibke poverilnice za storitve,
 Ponovna uporaba gesel,
4. Izkoriščanje ranljivosti/napačnih nastavitev in napak kriptografskih, omrežnih,
varnostnih protokolov,
5. Napadi v dobavni verigi,
6. Razširjanje po omrežju,
7. Aktivni omrežni napadi,
 DNS napadi (DNS ugrabitev / zastrupitev),
8. Pasivni omrežni napadi,
 Vohljanje v brezžičnem omrežju (WiFi-Sniffing),
9. Odtekanje podatkov,
10. Napadi z zavajanjem (smokescreen attacks),
11. Trgovine za mobilne aplikacije,
12. Zlonamerne USB naprave,
13. Snemanje kartic.

Za pripravo ocene kibernetskih tveganj so bili izbrani scenariji tveganja, ki predstavljajo tri
primere, kjer kibernetske grožnje realizirajo različni akterji. V vseh treh primerih gre za
onemogočenje poslovanja oziroma izvajanja storitev. V prvem scenariju gre za napad na
spletišča državne uprave (v resničnem primeru ga je izvedla hektivistična skupina), v drugem
za napad z izsiljevalskim programjem (v resničnem primeru so ga izvedli kibernetski kriminalci)
in v tretjem za napad na kritično infrastrukturo v energetskem sektorju (v resničnem primeru
ga je izvedla suverena država). Stopnja tveganja, negativni vplivi in resnost posledic v
uporabljenih scenarijih so različne. Pri tem smo se omejili na osnovne scenarije brez dodatne
kompleksnosti, ki jo prinese vzajemno delovanje več različnih kibernetskih groženj ali njihovih
akterjev ter samo na neposredne vplive in posledice realiziranih groženj. V nasprotnem
primeru bi bili negativni vplivi in posledice neprimerno večji. Vsi trije scenariji tveganja temeljijo
na dejanskih incidentih, od katerih se je prvi zgodil v Sloveniji, drugi je imel svetovne
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razsežnosti, vključno s Slovenijo, tretji pa v Ukrajini. Ocene vplivov vseh treh scenarijev se
nanašajo samo na RS, pri izračunih ocenjenih škod pa so bili uporabljeni podatki za leto 2016.
Scenarij tveganja 1 (napad na spletišča državne uprave) je dokaj verjeten in bi bil lahko
spodbujen z opredelitvijo države do političnih, ekonomskih in ekoloških vprašanj (npr. priznanje
novih držav, sodelovanje pri ekonomskih, političnih ali vojaških sankcijah proti kateri od držav,
sodelovanje v vojaških konfliktih, opredelitev do trgovinskih in ekoloških sporazumov itd.).
Najverjetnejša akterja kibernetske grožnje v tem primeru so hektivisti in države.
Scenarij tveganja 2 (napad z izsiljevalskim programjem) je zelo verjeten, saj na ta način
kriminalne združbe lahko monetizirajo svoje aktivnosti, drugi akterji kibernetskih groženj (npr.
države) pa posredno in prikrito z onemogočanjem delovanja podjetij in organizacij dosežejo
svoje cilje. Dober primer je bil uspeh virusa WannaCry v letu 2017. Glavni cilj kriminalcev so
sicer organizacije v javnem in zasebnem sektorju, a so žrtve lahko tudi posamezniki.
Najverjetnejši akter kibernetske grožnje v tem primeru so kibernetski kriminalci, lahko tudi v
povezavi z državami.
Scenarij tveganja 3 (napad na kritično infrastrukturo) je zaradi nevpletenosti države v politične
ali vojaške konflikte sicer najmanj verjeten, a bi bile posledice njegove izvedbe najhujše, sploh
če upoštevamo, da bi onemogočanje preskrbe z električno energijo v sektorju energetike
vplivalo na vse ostale sektorje kritične infrastruktre. Tukaj bi bil kibernetski napad, verjetno kot
del hibridne grožnje, lahko spodbujen npr. zaradi sodelovanja države v vojaškem konfliktu.
Najverjetnejši akter kibernetske grožnje v tem primeru so države.
Verjetnost opisanih scenarijev tveganja pa bi se lahko povečala, ko bo RS v drugi polovici leta
2021 predsedovala Svetu EU in bi napad nanjo lahko simbolično pomenil tudi napad na
Evropsko unijo.
Uporabljeni scenariji tveganja so razmeroma zanesljivi, saj izhajajo iz preteklih resničnih
kibernetskih incidentov, kot reprezentativni scenarij tveganja pa je bil izbran Scenarij tveganja
2 (napad z izsiljevalskim programjem). Temu je bilo v oceni namenjeno tudi največ pozornosti,
bil pa je ocenjen kot srednje zanesljiv.
V Scenariju tveganja 1 so na primeru nedostopnosti državnih portalov eDavki in eVEM
prikazane posledice kibernetskega napada z onemogočanjem storitve. V takem primeru bi
najverjetneje šlo za napad DDoS. Ocenjena skupna škoda pri uporabnikih portalov in državnih
organih zaradi izpada storitev znaša blizu 5.600.000,00 evrov (0,014 odstotkov BDP iz leta
2016). Scenarij tveganja 1 je po obsegu posledic še sprejemljiv. V njemu opisan kibernetski
napad bi vsekakor opozoril na napadalca oziroma njegove zahteve, neglede ali bi šlo za
hektivistično skupino ali državo. Obseg posledic pa bi bil lahko tudi neprimerno večji, če bi
napad obsegal spletišča vseh državnih in paradržavnih organov in organizacij.
V Scenariju tveganja 2 so na primeru treh slovenskih statističnih regij z najvišjim BDP na
prebivalca (osrednjeslovenska in obalno-kraška regija ter regija jugovzhodna Slovenija), ki
skupno ustvarijo 49 odstotkov BDP države, prikazane posledice napada z izsiljevalskim
programjem po vzoru na izsiljevalski virus WannaCry leta 2017. Omenjene regije so bile
izbrane zaradi predpostavke, da je stopnja digitalizacije višja v okoljih, ki dosegajo višjo dodano
vrednost. V takih okoljih bi napad z izsiljevalskim programjem lahko imel največje posledice.
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V oceni je uporabljena predpostavka, da bi zaradi napada prišlo do izpada proizvodnje in
storitev za pet delovnih dni in da bi skupna povzročena škoda, ki bi jo utrpela prizadeta podjetja
in organizacije znašala 15 odstotkov ustvarjenega BDP v teh regijah v dnevih izpada. V našem
primeru bi skupna neposredna škoda zaradi izpada proizvodnje in storitev znašala
57.820.000,00 evrov (0,14 odstotkov BDP iz leta 2016). Izpad bi na daljši rok lahko povzročil
do 50 bolnih ljudi. To bi veljalo, če ne bi prišlo do trajne izgube podatkov in bi bila obnovitev
poslovanja normalna. Če pa bi v določenih subjektih prišlo do delne ali popolne izgube
podatkov, bi to lahko v najslabšem primeru privedlo tudi do propada takega subjekta. Opisani
scenarij je po obsegu posledic še sprejemljiv. Scenarij tveganja na eni strani vsebuje nekatere
predpostavke, ki so pri oceni vplivov in posledic na spodnji meji, kot je npr. dokaj kratko
obdobje izpada zaradi delovanja grožnje in povrnitve v normalno stanje (pet dni), omejeno
število prizadetih (skupna škoda 15 odstotkov BDP regij, ki bi bil ustvarjen v času izpada) ter
zaradi lažje predstavitve omejitev na samo tri statistične regije. Na drugi strani pa je na mestu
tudi predpostavka, da so ozaveščenost in varnostni ukrepi, tudi zaradi izkušnje z virusom
WannaCry, na višji stopnji kot v preteklosti. Pričakovati pa je, da se bo v prihodnosti
izpostavljenost zaradi vedno višje stopnje digitalizacije in večje uporabe izsiljevalskega
programja povečevala.
V Scenariju tveganja 3 so na primeru treh slovenskih statističnih regij z največjim deležem v
BDP države (osrednjeslovenska, podravska in savinjska regija), ki skupno ustvarijo 61
odstotkov slovenskega BDP, prikazane posledice koordiniranega napada na elektro
distribucijski sistem po vzoru resničega napada na podoben sistem v Ukrajini leta 2015. V
scenariju je uporabljena predpostavka, da bi napad povzročil skupno pet delovnih dni izpada
preskrbe z električno energijo, ko bi bila popolnoma onemogočena proizvodnja in izvajanje
storitev. Ocenjena skupna neposredna škoda zaradi izpada proizvodnje in storitev bi znašala
383.960.000,00 evrov (0,95 odstotkov BDP iz leta 2016). Izpad bi lahko povzročil do 20 smrtnih
žrtev ter do 250 ranjenih oziroma bolnih. Opisani scenarij tveganja je po obsegu posledic še
sprejemljiv, čeprav so posledice hude. Scenarij tveganja sicer vsebuje nekatere predpostavke,
ki so pri oceni vplivov in posledic na spodnji meji, kot je npr. dokaj kratko obdobje izpada zaradi
delovanja grožnje in povrnitve v normalno stanje (pet dni) ter zaradi lažje predstavitve omejitev
na samo tri statistične regije Tudi v tem primeru se bo izpostavljenost v prihodnosti zaradi
vedno višje stopnje digitalizacije z uporabo pametnih omrežij povečala. Kljub temu je glede na
trenutni ekonomsko politični položaj in neizpostavljenost države verjetnost realizacije grožnje
iz Scenarija tveganja 3 dokaj nizka.
Ocenjuje se, da predstavljajo opisani in podobni vplivi tveganja iz Scenarija tveganja 1 splošno
nevarnost, vplivi iz Scenarija tveganja 2 posebno in takojšnjo (trajno) nevarnost, vplivi iz
Scenarija tveganja 3 pa mogočo nevarnost. Te vrednosti uvrščajo Scenarij tveganja 1 v četrto
stopnjo, Scenarij tveganja 2 v peto stopnjo, Scenarij tveganja 3 pa v tretjo stopnjo verjetnosti
tveganja za realizacijo grožnje.
V Sloveniji do sedaj razen že omenjenega napada na spletišča državne uprave in napada z
izsiljevalskim virusom WannaCry k sreči ni bilo obsežnejših in načrtovanih kibernetskih
napadov s težjimi posledicami, kar pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnje. Ker se celovit
nacionalni sistem zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti šele vzpostavlja, na
žalost še ne obstajajo potrebni podatki za celovitejše analize. Ko bodo konec leta 2018 z
Zakonom o informacijski varnosti določeni zavezanci, ki bodo morali priglašati kibernetske
incidente s pomembnim vplivom na neprekinjeno izvajanje njihovih storitev, bo postopno na
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voljo tudi več podatkov tako o kibernetskih grožnjah kot tudi o potencialnih akterjih teh groženj.
Na osnovi teh podatkov bo lažje pripraviti ustrezne in zanesljivejše analize. Analize v tej oceni
pa so narejene na podlagi trenutnih (z)možnosti. Ne glede na to lahko trdimo, da so analize
tveganja srednje do razmeroma zanesljive.
V nadaljevanju so v matrikah kibernetskih tveganj ovrednoteni vplivi tveganj iz posameznih
scenarijev tveganja. Pri tem so vplivi prikazani tako v matrikah tveganja z razdruženim vplivom
tveganja (matrika vplivov tveganja na ljudi, matrika gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja
in vplivov tveganja na kulturno dediščino, matrika političnih in družbenih vplivov tveganja),
vsaka za svoje vrste vplivov in z enovito verjetnostjo, kot tudi v matriki tveganja z združenim
prikazom vplivov tveganja (matrika tveganja s povprečji vseh treh vplivov tveganja in enovito
verjetnostjo).
Izračun povprečnih vplivov tveganja za matrike kibernetskega tveganja z razdruženim in z
združenim prikazom vplivov je prikazan v preglednici 48.

Preglednica 48: Izračun povprečnih vplivov tveganja za matrike tveganja z razdruženim in z
združenim prikazom vplivov
Scenariji
tveganja

Scenarij
tveganja 1
Scenarij
tveganja 2
Scenarij
tveganja 3
Reprezenta
-tivni
scenarij in
analiza
tveganja
(S2)

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost

/

1

2

1,50

2

4

2

1

2

1,67

2

5

4

3

3

3,33

3

3

2

1

2

1,67

2

5

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

Razmeroma
zanesljiva
Srednje
zanesljiva
Razmeroma
zanesljiva

Srednje
zanesljiva
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Slika 100: MATRIKA KIBERNETSKIH TVEGANJ – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 101: MATRIKA KIBERNETSKIH TVEGANJ – GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI
IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 102: MATRIKA KIBERNETSKIH TVEGANJ – POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 103: MATRIKA KIBERNETSKIH TVEGANJ Z ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Uporabljeni scenariji tveganja za realizacijo posamezne kibernetske grožnje so pripravljeni za
uporabo na nacionalni ravni, saj je narava kibernetskih groženj taka, da le-te ne poznajo ne
mednarodnih in tudi ne notranjih meja. V primeru scenarijev tveganja 2 in 3 so bile uporabljene
po tri slovenske statistične regije samo zaradi lažje ponazoritve. Možno je namreč sklepati, da
so statistične regije z višjim BDP na prebivalca dosegle višjo stopnjo digitalizacije in bi jih
kibernetski napad (v tem primeru z izsiljevalskim programjem) tudi bolj prizadel. Prav tako je
možno sklepati, da bi v primeru državno sponzoriranega napada na kritično infrastrukturo
napadalec za dosego čimvečje škode verjetno izbral področja oziroma regije, katere ustvarijo
največji delež v BDP države. Oba opisana parametra pa se v času spreminjata in sta v obeh
primerih uporabljena samo zaradi lažje ponazoritve. Dejansko je verjetnost kibernetskega
napada v okviru države verjetno precej izenačena, zato je treba krepiti kibernetsko odpornost
na ravni celotne države. Iz tega razloga kibernetska tveganja niso bila razdelana na nižji
(regionalni oziroma občinski) ravni.
Ocena kibernetskih tveganj je prva te vrste v RS in je nastala v precejšnji časovni stiski, zato
ni tako poglobljena, kot bi morda lahko bila. Namen ocene je bil poleg ocenitve realnih tveganj
za realizacijo različnih kibernetskih groženj tudi dvig ozaveščenosti o izredni pomembnosti
zagotavljanja kibernetske in širše informacijske varnosti ter o potencialnih kibernetskih
grožnjah, ki to varnost ogrožajo. Če bo izpolnila ta cilj, bo velik del njenega namena dosežen.
V oceni uporabljeni scenariji kibernetskih tveganj so morda izbrani nekoliko arbitrarno, vendar
predstavljajo realno stanje v času nastajanja. Zaradi vedno več poskusov vplivanja na
demokratične procese v posameznih državah tudi preko kibernetskega prostora ter zaradi
geopolitičnih sprememb v svetu, bo Slovenija v prihodnje lahko zaradi različnih razlogov
postala zanimiva tudi za poskuse vplivanja na njene demokratične procese ter za napade na
njeno kritično infrastrukturo, kot je nakazano v uporabljenem Scenariju tveganja 3. Zato bi bilo
smiselno in potrebno, da bi se naslednje verzije ocene kibernetskih tveganj bolj posvetile tema
dvema grožnjama, ki bi lahko imeli dolgoročne negativne posledice za državo.
Priprava podobnih pregledov in ocen bi morala postati stalna praksa pristojnega nacionalnega
organa za informacijsko varnost, seveda, ko bodo za to izpolnjeni nekateri pogoji, v prvi vrsti
povezani s kadrovskimi viri. Ko bo nacionalni sistem informacijske varnosti v celoti deloval, bo
imel organ na strateški ravni na voljo vse informacije iz operativne ravni sistema, pa tudi od
podobnih organov po EU in še od kod. Zagotavljanje kibernetske in širše informacijske
varnosti je izrednega pomena za nacionalno varnost. Skladno s tem mora država področju
informacijske varnosti nameniti neprimerno več pozornosti kot doslej in resnično tudi tukaj
stopiti v korak z najboljšimi. Morda bo pravšnji prvi korak kar čimprejšnji pričetek izvajanja vseh
ukrepov in določb iz Strategije kibernetske varnosti ter Zakona o informacijski varnosti.
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5.15 Ocena tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja
Oceno tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja je leta 2018 izdelalo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Bolezni in škodljivci gozdnega drevja so v okolju vedno bili in bodo vedno obstajali. So del
naravnega ekosistema gozda. Če so to tujerodne vrste, ki v okolju nimajo naravnih sovražnikov
oziroma regulatorjev, lahko na posamezni vrsti ali pa v celotnem ekosistemu povzročijo
ekološke in gospodarske posledice neslutenih razsežnosti. Ogroženost Slovenije zaradi
tujerodnih bolezni in škodljivcev gozdnega drevja je zaradi njene geografske lege, podnebnih
značilnosti, podnebnih sprememb ter živahne globalne trgovine na njenem ozemlju velika in
realna.
V tej oceni je poudarek na tujerodnih novih vrstah, ki lahko ogrožajo avtohtone oziroma že
prisotne vrste gozdnega drevja. V preteklosti smo bili že priče vnosom tujerodnih bolezni in
škodljivcev drevesnih vrst, ki so bili uspešno zatrti kot tudi takim, ki so ušli izpod nadzora in se
razširili po ozemlju RS. Seveda imamo pri nas tudi avtohtone bolezni in škodljivce gozdnega
drevja, ki pa, razen osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) (temu je več
pozornosti namenjene v okviru Ocene tveganja za žled), ne povzročajo večjih težav.
Preseljevanje živali in rastlin sega že daleč nazaj v zgodovino človeštva, a hitrost širjenja
organizmov na nova območja, kakršni smo ji priča sedaj, še nikoli ni bila tako velika. Poglavitna
vzroka sta dva, to sta globalizacija trgovine in podnebne spremembe.
Nove vrste, ki se pojavijo v nekem okolju, imenujemo tujerodne vrste. V preteklosti so se s
pomočjo človeka prenašale predvsem za človeka koristne vrste, a v zadnjih desetletjih postaja
vse bolj očitna temnejša plat preseljevanja vrst. Nove vrste se v novih območjih v okolju ustalijo
in se brez prisotnosti naravnih sovražnikov (regulatorjev) lahko močno razširijo, s čimer lahko
ogrožajo posamezne domače vrste, lahko tudi celoten ekosistem, povzročajo ekološke in
ekonomske škode, lahko tudi neslutenih razsežnosti. Ko se tujerodne vrste v novem okolju
razširijo in ustalijo, jih pogosto ni mogoče več odstraniti. V zadnjih desetletjih se vse bolj
zavedamo prisotnosti tujerodnih vrst in njihovega vpliva na okolje in gospodarstvo. Žal zgolj s
preventivnimi ukrepi nismo vedno kos intenzivnemu vnašanju tujerodnih vrst. Število tujerodnih
vrst tako v Evropi kot v Sloveniji še vedno narašča. Iz navedenega sledi, da mora biti osnovni
cilj varovati gozdne ekosisteme, tudi z vidika novih bolezni in škodljivcev gozdnega drevja, in
preprečevati ekološko in gospodarsko škodo.
Slovenija ima že kar nekaj izkušenj z vnosom bolezni in škodljivcev gozdnega drevja ter s tem
povezanimi škodami. Tovrstni primeri v gozdnem prostoru so kostanjev ra,k holandska
brestova bolezen, ognjevka in kostanjeva šiškarica. Ekonomske izgube na lesni masi pri
dosedanjem vnosu bolezni in škodljivcev gozdnega drevja so bile zelo različne. Zelo velike so
bile pri vnosu kostanjevega raka in holandske brestove bolezni, majhne pa pri ognjevki in
kostanjevi šiškarici. Iz tujine je znan primer vnosa kostanjevega raka v Severno Ameriko, ki je
praktično iztrebil do tedaj tam zelo pogosto drevo ameriški kostanj. Izven gozdnega prostora
pa je najbolj znan primer tujerodne vrste razširitev ambrozije (Ambrosia).
Ocena tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja predstavlja presek stanja okolja,
zlasti gozdnega prostora, dosedanjih izkušenj in analize stanja ter prognoze za v bodoče. V
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oceni so opisane metode nadzora naravnega okolja in metode za preprečevanje širjenja
tujerodnih organizmov, opisana metoda določanja površin, ki se jih opredeli kot okuženo
območje. Vse dosedanje izkušnje, znanje in vedenje o okolju v povezavi z novimi znanji,
tehnikami in opremo, skupaj s prilagajanjem na podnebne spremembe in globalno trgovino
lahko omeji tveganja, ki izhajajo iz vnosa tujerodnih vrst v okolje, tako tistih na okolje samo, na
človeka, na posledice za zdravje ljudi, na ekonomske posledice ter na politične in družbene
posledice. Bolj, ko se bodo vsi, ki so zadolženi za okolje, za varstvo pred vnosom in širjenjem
tujerodnih vrst v okolju in koristniki okolja, zavedali tveganj in odgovornosti, manjše bo tveganje
in manjše bodo posledice vnosa tujerodnih vrst v okolje.
Poškodbe gozdov, ki jih povzročajo bolezni in škodljivci gozdnega drevja, so za laično javnost
lahko prekrite očem, ker se pojavljajo posamično oziroma na posamezni drevesni vrsti, lahko
pa z množičnim pojavljanjem povzročijo poškodbe na obsežnih območjih, kar lahko dodobra
spremeni podobo krajine, ekosistem in celo podnebne razmere.
Slovenija je majhna država, a z bogato biotsko pestrostjo. Leži na stiku in prepletu dveh
oziroma treh velikih klimatsko geografskih sistemov; to je celinske Evrope z zmernim celinskim
podnebjem, mediteranske Evrope s (pri nas) submediteranskim podnebjem in temu ustrezno
vegetacijo ter Alp in drugega gorskega sveta z višinsko modificiranim celinskim podnebjem.
Tujerodne vrste se širijo na območje Slovenije po naravni poti s Panonske nižine in Padske
nižine.
Leta 2017 se je površina slovenskih gozdov, glede na leto 2013, zmanjšala za 2152 hektarov
in je znašala 1.180.281 hektarov. Kljub temu pa je Slovenija še vedno tretja najbolj gozdnata
država v Evropi. Gozdnatost Slovenije je 58,2 odstotna. Prav zaradi velike poraščenosti z
gozdom je Slovenija še bolj ranljiva za bolezni in škodljivce gozdnega drevja.

Slika 104: Delež gozda po gozdnogospodarskih enotah (GGE) v odstotkih
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Na vnos in naravne premike bolezni in škodljivcev gozdnega drevja vplivajo tudi podnebne
spremembe. Glede na doslej znane podatke so podnebne spremembe na območju Slovenije,
vsaj kar se tiče zviševanja temperatur, izrazitejše glede na globalne vrednosti, kar za Slovenijo
s stališča bolezni in škodljivcev gozdnega drevja prav tako pomeni večjo ranljivost.
Slovenija leži na stičišču trgovskih poti in je tranzitna država za mnogo blaga, kar obenem
pomeni nadpovprečno ogroženost za vnos tujerodnih vrst. Kritična mesta vnosa tujerodnih
vrst, bolezni in škodljivcev gozdnega drevja so predvsem Luka Koper, Letališče Jožeta
Pučnika in mesta z vstopom blaga v državo po cestnem in železniškem omrežju.
Bolezni in škodljivci gozdnega drevja v okolju poleg neposrednih posledic lahko posredno
povzročijo naslednje verižne nesreče in pojave:






nastanek poplav,
nevarnost plazov in zemeljskih usadov,
nevarnost erozije,
povečano nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju,
nevarnost za zdravje ljudi in domačih živali.

Pri pripravi Ocene tveganja bolezni in škodljivcev gozdnega drevja sta bila pripravljena dva
scenarija tveganja. Oba scenarija tveganja sta izdelana na realnih pričakovanjih. Scenarij
tveganja 1 temelji na že obstoječem vnosu bolezni, scenarij tveganja 2 pa na potencialnem
vnosu in izkušnjah škodljivca gozdnega drevja v tujini (Portugalska). Scenarij tveganja 2 po
trenutnih pričakovanjih predstavlja najhujši mogoči scenarij vnosa tujerodnega škodljivega
organizma v slovenske gozdove.
Prvi scenarij tveganja opisuje bolezen rjavenje borovih iglic (Mycosphaerella dearnessii). Gre
za bolezen bora, ki jo povzroča gliva L. accicola. Najbolj prizadeto je rušje (Pinus mugo), manj
rdeči (Pinus sylvestris) in alepski bor (Pinus halepensis), redkeje pa, vsaj globalno, črni bor
(Pinus nigra). Izvira iz Severne in Srednje Amerike, pri nas pa so bolezen prvič opazili leta
2008. Bolezen se širi spontano in prenaša predvsem z dejavnostjo človeka.
Prva znamenja okužbe iglic so rumene pege, ki so včasih prepojene s smolo in se začnejo
pojavljati ob koncu poletja. Kasneje postanejo temno rjave in se širijo v trakove, ki obkrožijo
iglico in povzročijo odmiranje njenega vrha. Pozno jeseni se začnejo na odmrlih delih iglic
oblikovati gosti hifni prepleti kot črne pege pod povrhnjico, ki jo kasneje dvignejo. V vlažnem
vremenu se v njih oblikujejo trosišča, ki izločajo velike količine trosov v obliki olivno zelene
sluzi.
Gliva je bila v Sloveniji, kot že omenjeno, prvič določena leta 2008. Bolezen je bila doslej
opažena na Bledu, v Ljubljani, Celju, Kostanjevici na Krki, Čatežu ob Savi; povsod so jo zatirali.
Močno pa je okužena celotna dolina reke Soče. V okviru nacionalnega programa preiskav na
navzočnost so bile najdbe glive L. accicola do leta 2014 večinoma v urbanem okolju na
posajenih drevesih. V letu 2014 je bila gliva ugotovljena tudi na naravno razširjenem rušju na
prodišču ob reki Soči.
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Slika 105: Rjavenje borovih iglic

Leta 2015 je bila gliva ponovno ugotovljena v Trenti ter na novih lokacijah v Tolminu (Poljubinj)
in izven Soške doline v Preboldu. Zaradi teh najdb je bila leta 2016 izvedena podrobnejša
preiskava na navzočnost glive v Soški dolini. Na relaciji Kranjska Gora–Podkoren–Rateče–
Predel–Kluže–Bovec–Solkan so bile potrjene okužbe v gozdu, na pokopališčih, ob tovarni, ob
cesti in ob reki Soči. Glede na dosedanje raziskave so v Evropi najpogostejše in največje
okužbe na rušju in rdečem boru, izjemno redke pa na črnem boru. V dolini reke Soče pa je bila
gliva potrjena tudi na črnem boru na treh lokacijah, tudi v gozdu. Strokovnjaki Gozdarskega
inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GOZDIS) glede na razpoložljive podatke in izsledke
predvidevajo, da gre za pojav zelo patogene in nevarne populacije glive na črnem boru, ki
lahko ogrozi naravne sestoje črnega bora v Sloveniji. Da bi se omejilo njeno širjenje v Soški
dolini in preprečilo širjenje na druga območja države, se izvajajo ukrepi, ki so podrobneje
določeni z akcijskim načrtom.
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Slika 106: Točke potrditve rjavenja borovih iglic v dolini Soče do 3. junija 2018
Zdravstvene preglede gozdov in gozdnega drevja ter drevesnic gozdnega drevja v zvezi z
boleznijo rjavenja borovih iglic izvajata GOZDIS in ZGS, in sicer:
- v radiju dva kilometra okoli točk potrditve okužbe do novembra 2018, z namenom
določitve poligona žarišča. Obseg pregledanega območja je odvisen od
geografskih značilnosti terena in navzočnosti gostiteljskih rastlin;
- v občinah Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin na območjih izven žarišč: naključne
preglede in odvzem vzorcev;
- v območju neposredno ob žariščih;
- v okviru programov preiskav na druge škodljive organizme.
Scenarij tveganja 2 obravnava pojav borove uvelosti zaradi borove ogorčice (Bursaphelenchus
xylophilus). Gre za scenarij tveganja s potencialno izredno obsežnimi posledicami, stroški in
škodo. Borova ogorčica je primarni parazit, avtohton v Severni Ameriki (kjer pa na avtohtonih
iglavcih ne povzroča škode). V začetku 20. stoletja je bila s hlodovino prenesena na Japonsko,
od tam se je razširila še na Kitajsko, Severno in Južno Korejo ter na Tajvan. Na Portugalskem
so jo opazili leta 1999, na Madeiri ter v Španiji pa leta 2008. Vsi dosedanji poskusi
izkoreninjenja škodljivca na Portugalskem so bili neuspešni, v Španiji pa so ga uspeli
izkoreniniti. Drugod po Evropi so jo ob uvozu hlodovine že prestregli na Finskem, Švedskem,
Norveškem in v Franciji.
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Slika 107: Borova ogorčica

Samice imajo podolgovato, vitko telo, dolgo 0,4 do 1,5 mm. Glava je izbočena, bodalo je
opremljeno z majhnimi okroglimi grčami. Požiralniška žleza prekriva sprednji del črevesa.
Izločevalna pora je ponavadi za medialnim bulbusom in je v predelu, kjer se stikata požiralnik
in črevo. Na vulvi je kutikularni zaklopec ali navzven štrleče ustnice. Samičin rep se včasih
končuje krožno, redkokdaj pa se konča s kratkim, od 1 do 2 μm dolgim, prstastim izrastkom
(mukrom). Pri samcih so spikule precej velike, zelo upognjene. Vrh spikul je zaokrožen,
rostrum je štrleč in koničast. Rep samcev je zelo upognjen, opremljen s kratko terminalno
burso. Razmnožujejo se gametogamno, so oviparne. Samice v 28 dneh izležejo povprečno 79
jajčec. Življenjski krog borove ogorčice lahko poteka na saprofitski in parazitski način. V obeh
primerih so za razvoj potrebni vektorji (prenašalci), to so vrste hroščev iz rodu žagovinarjev.
Ogorčice zapustijo hrošča in vstopijo v drevo skozi poškodovano skorjo, ki so jo med
odlaganjem jajčec povzročile samice hroščev, ali skozi poškodbe, ki jih naredijo hrošči ob
hranjenju na poganjkih. V rastlini se ogorčice prehranjujejo z micelijem gliv (mikofag) in se hitro
razmnožujejo. Ličinke ogorčice povzročijo hipersenzitivno reakcijo na gostitelju, to je odgovor
na napad oziroma gibanje ogorčice po prevodnem rastlinskem tkivu; propad celic, na katerih
se ogorčice hranijo; sinteza sekundarnih metabolitov v sosednjih celicah, ki povzroči propad
celic in kasneje prevodnih tkiv. Četrtostopenjske ličinke se namestijo v traheje in pod pokrovke
žagovinarjev, ki jih prenesejo na drugo gostiteljsko rastlino.
Največjo škodo borova ogorčica povzroča predvsem na nekaterih vrstah bora, ki je njen glavni
gostitelj. V samo eni rastni dobi lahko povzroči odmiranje velikih sestojev vseh starosti.
Najpogosteje napadene oziroma občutljive vrste so rdeči bor (Pinus sylvestris), črni bor (Pinus
nigra) in obmorski bor (Pinus pinaster). Borova ogorčica lahko napade tudi jelko (Abies), cedro
(Cedrus), macesen (Larix), smreko (Picea), duglazijo (Pseudotsuga menziesii) in pri nas
redko, v Severni Ameriki pa bolj razširjeno drevo čugo (Tsuga), vendar do sedaj na teh
drevesnih vrstah škoda še ni bila zaznana. Napada drevesa (poganjke, veje, debla) v vseh
razvojnih fazah (mladovje, drogovnjak, debeljak, pomlajenec).
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Slika 108: Z borovo ogorčico okužen bor

Simptomi: napada borove ogorčice so:
• zmanjšanje ali popolni izostanek izločanja smole; 20 dni po napadu se zmanjša transpiracija,
• venenje iglic,
• iglice pričnejo spreminjati barvo, sprva v rumeno, pozneje v rdečerjavo,
• sušenje cele rastline, 30 do 40 dni po pojavu zunanjih znamenj. Napadeno drevo propade v
treh mesecih po napadu.
Borove ogorčice na ozemlju RS še niso odkrili.
Ukrepi za zatiranje in preprečevanje širjenja borove ogorčice so predpisani z Odločbo EK
2006/133/ES ter z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o ukrepih in
postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04 in 66/07). Pri vnosu
jih odrejajo pristojni fitosanitarni inšpektorji in tudi carinski delavci, pri premeščanju in v
pridelavi ter predelavi pa lahko tudi gozdarski inšpektorji. Odločba EK 2006/133/ES med
drugim zahteva, da države članice sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice z
okuženih območij Portugalske, kot je spremljanje pošiljk po poreklu s Portugalske, in
preverjanje, če so tretirane in označene skladno z odločbo. Občutljiv les in lubje morata biti
ustrezno obdelana s toploto ali plinjenjem ter označena z rastlinskim potnim listom, če se
premeščata v druge države članice. Lesen pakirni material, narejen iz občutljivega lesa
iglavcev, pa mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15, ne glede na
poreklo. Torej pri trgovanju s Portugalsko morajo po 31. decembru 2009 vse države članice
EU zagotoviti uporabo palet in drugega lesenega pakirnega materiala v skladu z mednarodnim

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

236/502

standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 15 ali pa mora Portugalska zagotoviti ustrezno
tretiranje tega materiala ali pa njegovo uničenje. Neoznačen material ne sme zapustiti
Portugalske. Omenjena zahteva pa ne velja za zabojčke, ki so v celoti izdelani iz lesa debeline
6 mm ali manj.
Upoštevajoč pogostost pojavljanja obstaja verjetnost, da se zgoraj opisana scenarija tveganja
bolezni in škodljivcev gozdnega drevja izvršita. Bolezen, ki jo obravnava Scenarij tveganja 1,
je v RS že prisotna predvsem v dolini reke Soče. Razmere za širjenje borove ogorčice so pri
nas precej ugodne, kar se kaže predvsem v razširjenosti gostiteljskih rastlin, navzočnosti
njenih prenašalcev in sorazmerno ugodnih podnebnih razmer, zato je tveganje za prenos tega
škodljivega organizma veliko. Scenarij tveganja 2 predstavlja do sedaj največjo grožnjo
slovenskim gozdovom. Ocena verjetnosti realizacije obeh scenarijev tveganja je glede na
merila tveganja opredeljena kot velika. Ocenjeno je, da sta oba scenarija tveganja tudi
razmeroma zanesljiva.
V pripadajočih analizah tveganja ni predvidenih večjih posledic na ljudeh, tako na prebivalstvu
kot posredovalcih. V analizi tveganja Scenarija tveganja 1 je možnost, da pride do hudih
poškodb in celo smrtnih primerov le med izvajalci, ki bolezen oziroma škodljivca nadzirajo, ter
med izvajalci potrebnih in načrtovanih ukrepov, minimalna. Nekoliko večja je ta možnost,
predvsem zaradi velike potencialne količine okuženega in okoliškega lesa, ki ga bi bilo treba
posekati in odstraniti, pri realizaciji Scenarija tveganja 2. Scenarij tveganja 1 je posledično
uvrščen v prvo, Scenarij tveganja 2 pa v drugo stopnjo vplivov na ljudi.
Posledice, ki jih lahko povzročita oba scenarija tveganja, so po obsegu zelo različne. Pri borovi
uvelosti zaradi vnosa borove ogorčice (Scenarij tveganja 2) so stroški tako preventivnih
aktivnosti, kot izvedbe del z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja borove ogorčice, zelo
obsežni oziroma veliki, škode tako ekonomske kot ekološke izjemno velike, za borove gozdove
in ostale gozdove na okuženem območju lahko celo uničujoče. Pri vnosu in pojavu rjavenja
borovih iglic, ki jih obravnava Scenarij tveganja 1, so ukrepi tako preventivnih kot zatiralnih del
mnogo manjšega obsega, mnogo cenejši in posledice ekonomskih in ekoloških škod manjše.
Finančno vrednotenje Scenarija tveganja 1, v katero spadajo predvsem stroški nadzora in
odstranjevanja okuženega drevja, sicer znaša 40.000 evrov na leto. Ocena stroškov za
desetletno obdobje znaša ob trenutni razširjenosti bolezni okoli 400.000 evrov, kar pa se lahko
hitro spremeni, če se bi bolezen močneje razširila.
Precej drugače je s škodo in stroški ob morebitni realizaciji Scenarija tveganja 2. Finančno
vrednotenje Scenarija tveganja 2 je med 500.000 in 1.000.000 evri na odkrito žarišče. V ta
znesek so zajeti stroški nadzora ter predvsem stroški, povezani posekom, odstranjevanjem in
uničenjem okuženega in okoliškega iglastega drevja, nadzorom in obnovo poškodovanih
površin gozdov sem spadajo tudi odškodnine za drevesnice, za zdravstveno varstvo rastlin,
za odkup gozdov, dreves in lesne mase ter odškodnine za drevje v urbanem okolju. Po doslej
veljavnih zahtevah Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (v nadaljnjem
besedilu: EPPO) je potrebno za vsako okuženo drevo posekati in uničiti les iglavcev v radiju
od najmanj 500 metrov (78 hektarov) do 3000 metrov (2826 hektarov) okoli posameznega
okuženega drevesa. V primeru večih žarišč ali obsežnega površinskega pojava škodljivca
oziroma bolezni bodo stroški in škoda presegali desetine milijonov evrov. Ob predpostavki
odkritja množičnih žarišč bi lahko stroški in škoda presegala 0,6 odstotka BDP iz leta 2017,
kar pomeni več kot 260 milijonov evrov. To Scenarij tveganja 2 uvršča v tretjo stopnjo
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gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino. Glede na mogočo številčnost
odkritih žarišč, predvsem pa zaradi izredno velikega obsega območij, na katerih bi zaradi
pojava borove uvelosti zaradi borove ogorčice, je treba opozoriti tudi na zelo verjetno
dolgotrajnost aktivnosti za zatiranje borove ogorčice in za preprečevanje nadaljnjega širjenja
bolezni.
Ocena političnih in družbenih vplivov za oba scenarija tveganja je podana izkustveno, saj jih
zaradi vrste poškodb, vrste škod in njihovega obsega ni mogoče natančno napovedati. Nanje
lahko vpliva predvsem kakovost in pravočasnost načrtovanih preventivnih ukrepov kot
predvsem del za zatiranje in preprečevanje širjenja bolezni in škodljivcev gozdnega drevja,
zlasti to velja za Scenarij tveganja 2.
Takole izgledajo vplivi obeh scenarijev tveganja.
Preglednica 46: Prikaz posameznih vplivov in izračun skupnih (povprečnih) vplivov tveganja
za matriko za bolezni in škodljivce gozdnega drevja z združenim prikazom vplivov tveganja
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V matrikah tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja je reprezentativni scenarij
tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja vpisan poševno.
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Slika 109: MATRIKATVEGANJA ZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE GOZDNEGA DREVJA –
VPLIVI NA LJUDI
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Slika 110: MATRIKA TVEGANJA ZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE GOZDNEGA DREVJA –
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 111: MATRIKA TVEGANJA ZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE GOZDNEGA DREVJA –
POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 112: MATRIKA TVEGANJA ZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE GOZDNEGA DREVJA Z
ZDRUŽENIM PRIKAZOM VPLIVOV
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Glede notranje kategorizacije tveganja velja, da je tveganje za bolezni in škodljivce gozdnega
drevja z vidika prostorske razporeditve praktično razširjeno na območje celotne Slovenije
oziroma obstaja povsod, kjer se nahajajo borovi sestoji oziroma je delež iglavcev v gozdovih
večji. To je predvsem območje severozahodnega, jugozahodnega, osrednjega, severnega in
južnega dela države, kot je razvidno s slik 113 in 114.

Slika 113: Delež iglavcev v lesni zalogi v odstotkih

Slika 114: Delež rdečega bora v lesni zalogi v odstotkih
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Kar se tiče Scenarija tveganja 2, je večje tveganje tudi na kritičnih vstopnih mestih za
transport in vnos blaga in izdelkov v državo. Te lokacije so razvidne s slike 115.

Slika 115: Prikaz lokacij v RS, kjer obstaja velika nevarnost vnosa borove ogorčice

Preventivno varstvo pred boleznimi in škodljivci gozdnega drevja je v RS dobro načrtovano in
se za vsa ključna tveganja dosledno izvaja v obliki posebnih nadzorov pristojnih služb in je
zagotovo temelj učinkovitega varstva. Preventivne aktivnosti so zagotovo temeljna podlaga za
hitro in pravočasno detekcijo vnosa, lahko tudi za uspešno eradikacijo, žal pa v posameznih
primerih tudi to ne zadošča za preprečitev vnosa tujerodnih bolezni in škodljivcev gozdnega
drevja in škodljivi tujerodni organizem se razširi v okolje, kjer povzroča ekološke in ekonomske
škode.
Nadzor nad vnosom, nadzor nad izvajanjem preventivnih del in nadzor nad izvajanjem
zatiralnih del in del preprečevanja širjenja je v RS porazdeljen med UVHVVR, gozdarsko in
fitosanitarno inšpekcijo, ZGS, GOZDIS in akreditirane laboratorije.
Ustrezen pretok informacij s terena do UVHVVR in obratno je ključnega pomena za dober
nadzor, kar omogoča hitro in odločno ukrepanje v primeru pojava bolezni. Zelo pomemben je
pretok informacij in znanja, kar prav tako vpliva na uspešno izvajanje preventivnih del in
aktivnosti ter hitro in učinkovito izvajanje zatiralno preprečevalnih ukrepov v primeru pojava
škodljivega organizma. Izvajalci posebnega nadzora škodljivih organizmov v gozdu se o
poteku in rezultatih nadzora sproti obveščajo s pomočjo aplikacije, v katero se vnašajo zlasti
podatki o vizualnih pregledih, odvzetih vzorcih in rezultatih laboratorijskih analiz. Aplikacija, s
katero upravlja UVHVVR, je del centralnega fitosanitarnega informacijskega sistema, v
katerega so povezani vsi organi s fitosanitarnega področja, tako upravni, inšpekcijski kot
izvajalci javnih pooblastil in javne službe (javni zavodi). Z njim se zagotavlja centralno zbiranje
podatkov na enem mestu, do katerih imajo dostop vsi v prejšnjem odstavku našteti organi.

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

244/502

UVHVVR prek službe za stike z javnostmi skrbi tudi za obveščanje javnosti predvsem
imetnikov in lokalnih skupnosti na ogroženih in zadrževalnih območjih. Podrobnejše
informacije so na voljo tudi na spletni strani UVHVVR ter v letakih, brošurah, člankih v
časopisih in drugih sredstvih javnega obveščanja. Na lokalni ravni za splošne informacije in o
izvajanju predpisanih ukrepov v gozdovih skrbi zlasti ZGS, o izvajanju predpisanih ukrepov
izven gozdnega prostora pa fitosanitarna in gozdarska inšpekcija.
UVHVVR v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin, in z mednarodnimi konvencijami
in sporazumi, ki obvezujejo RS, obvešča o rezultatih posebnega nadzora in uvedenih ukrepih
zoper škodljiv organizem (borova ogorčica) tudi:
– EK in države članice EU sproti o vsaki novi najdbi na območju, kjer prej ni bila navzoča,
ter do 15. decembra vsako leto o rezultatih posebnega nadzora;
– EPPO.
V RS obstaja več načrtov za izvajanje nadzora in odziva na bolezni in škodljivce gozdnega
drevja. Namen načrtov je določiti glavne elemente in akterje ukrepanja za hiter in učinkovit
odziv pristojnih organov in služb v primeru najdbe bolezni ali škodljivca gozdnega drevja na
ozemlju RS, da bi dosegli predpisan cilj, to je izkoreninjenje tega škodljivega organizma in s
tem preprečitev okoljske in gospodarske škode v parkih, gozdovih in drugem okolju.
Zelo pomemben element varstva pred boleznimi in škodljivci gozdnega drevja je ozaveščenost
trgovcev z rastlinskim materialom in izdelki, strokovnih delavcev javne gozdarske službe na
terenu, lastnikov gozdov ter ostalih koristnikov in uporabnikov gozda, gozdnega prostora in
lesa.
Vsak nov vnos bolezni in škodljivcev gozdnega drevja lahko pomeni velike posredne škode na
ekosistemih, saj so posledice dolgotrajne, obsežne in nepredvidljive. Iz navedenega sledi, da
mora biti osnovni cilj varovati gozdne ekosisteme in preprečevati ekološko in gospodarsko
škodo.
Kot je razvidno iz tega povzetka, predvsem možnost vnosa borove ogorčice predstavlja
potencialno veliko nevarnost borovim gozdovom in gozdovom iglavcev na splošno, saj okužba
drevesa pomeni zagotovo smrt drevesa, ukrepi preprečevanja širjenja in zatiranja pa so
potrebni na obsežnih površinah. Dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in ukrepov nadzora
ter v primeru okužbe zatiralnih del je predpogoj za zatiranje in preprečevanje njenega širjenja
bolezni oziroma škodljivca. Samo ukrepanje je izjemno drago, za posledico pa ima tako
gospodarsko kot ekološko škodo, kar pa je zanemarljivo v primerjavi s tem, kakšne bi bile
lahko posledice brez izvajanja zahtevanih ustreznih ukrepov preprečevanja širjenja in zatiranja
škodljivca in njegovih prenašalcev.
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6 Skupna ocena tveganj za nesreče
To poglavje prinaša sintezo in primerjavo vseh v ocenah tveganja za posamezne nesreče
obravnavanih tveganj z enotnimi oziroma enakimi merili za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo, kot so bila uporabljena pri ovrednotenju tveganja v ocenah tveganja za
posamezne nesreče. Leta 2015 je bilo izdelanih 12 ocen tveganja za posamezne nesreče, leta
2016 jih je bila polovica dopolnjenih, v veliki meri z vsebinami, povezanimi s podnebnimi
spremembami in vplivom teh sprememb na pojavljanje samih nesreč, njihovih pogostosti in
velikosti njihovih vplivov. Leta 2018 so bile izdelane tri nove ocene tveganja za posamezne
nesreče, ena obstoječa pa je bila dopolnjena. Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0,
torej vsebuje 15 nesreč z vidika ocenjenega tveganja zanje oziroma 16, če ločimo jedrsko in
radiološko nesrečo, sicer opisano v enoviti oceni.
Nesreče, vključene v Državno oceno tveganj za nesreče, se po svojih značilnostih in
posledicah med seboj precej razlikujejo. Nekatere trajajo zelo kratek čas (npr. potres), druge
dlje (pandemija gripe kot reprezentativna bolezen v okviru nevarnosti biološkega, kemičnega,
okoljskega in neznanega izvora za zdravje ljudi) ali pa odprava posledic traja zelo dolgo (npr.
ob jedrski nesreči ali ob potresu). Nekatere nesreče zajamejo razmeroma zelo majhno
območje (npr. veliki požari v naravnem okolju, železniška nesreča, letalska nesreča, radiološka
nesreča), druge zajamejo večja območja države (žled, potres, poplave), lahko tudi celotno
državo in širše (npr. suša, jedrska nesreča, bolezni in škodljivci gozdnega drevja, lahko tudi
kibernetska tveganja oziroma grožnje). Iz tega lahko izhajajo tudi večje razlike med
posameznimi vplivi. Nesreče, ki zajamejo razmeroma majhna območja, običajno povzročijo
manjše vplive kot nesreče, ki zajamejo večja območja, zlasti to velja za gospodarske in
okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino ter politične in družbene vplive. Nekatere
nesreče so dobro napovedljive ali pa imamo z njimi že dovolj izkušenj, tako v poznavanju,
napovedovanju in odzivu, zato tudi ob intenzivnejših dogodkih, vsaj zadnjih letih, kljub
silovitosti pojava, ni bilo veliko žrtev (npr. poplave). Nekaterih nesreč se ne da napovedati, to
npr. velja za potres, lahko pa se obseg posledic, zlasti gospodarskih in okoljskih ter vplivov na
kulturno dediščino ter vplivov na ljudi, ob morebitnem potresu intenzitete Vll ali višje stopnje
EMS, z ustreznimi ukrepi precej zmanjša. Glede »napovedljivosti« podobno velja tudi za
teroristični napad in kibernstske grožnje. Nekatere nesreče imajo glede na scenarije tveganja
(kar pa ne pomeni, da to velja tudi sicer) vsestranske vplive (jedrska nesreča, potres), druge
imajo praviloma izrazito samo določeno skupino vplivov, npr. vpliv na ljudi (terorizem, letalska
nesreča, železniška nesreča, nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega
izvora za zdravje ljudi) ali pa so nekateri vplivi neznatni oziroma jih sploh ni (tak primer je suša,
ki ima zaznaven vpliv samo na gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino,
znotraj tega vpliva pa skoraj samo na kmetijske površine).
Nosilci so za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče izbrali različne metode in tehnike.
Večina nosilcev se je odločila za metode dobre prakse, za metodo zbiranja zamisli
(»brainstorming«), pa tudi zgodovinsko metodo, študije primerov, metode predvidevanja,
deskriptivno metodo, metode analiziranja in sinteze, komparativno metodo, teoretično metodo,
induktivno metodo, deduktivno metodo, večkriterijske analize, tehniko indeksov tveganj,
metodo PHA (Preliminary Hazard Analysis) in druge. Večinoma so to metode in tehnike iz
standarda SIST/ISO/IEC 31010, ki ga omenjajo tudi evropske smernice.
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Nosilci so večinoma vključili sodelujoče organe pri izdelavi in druge sodelujoče. Nekateri nosilci
so kljub finančnim in časovnim omejitvam vključili tudi sodelovanje javnih zavodov, strokovnih
in znanstvenih ustanov, kar je zelo pomembno. Nosilci so večinoma izvedli tudi usklajevanje
vsebine ocen tveganja za posamezne nesreče z javnostjo. Vključevanje javnosti je večinoma
potekalo prek javne objave osnutkov ocen tveganja za posamezne nesreče na spletnih straneh
pristojnih ministrstev, na katere je zainteresirana javnost lahko podala morebitne pripombe in
predloge. Odziv javnosti sicer ni bil velik. Javnost ni bila vključena pri nastajanju vsebine Ocene
tveganja za terorizem, ki jo je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve, kar pa je z vidika
občutljivih vsebin ocene razumljivo. Novembra 2015 so bile tistega leta izdelane ocene
tveganja za posamezne nesreče, pa tudi predlog Državne ocene tveganj za nesreče, javno
predstavljene na posvetu v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu,
kamor so bili vabljeni predvsem ministrstva in občine.
Pri izdelavi 12 ocen tveganja za posamezne nesreče leta 2015 je bilo narejenih 37 scenarijev
tveganja, ob dopolnitvah prej nekaterih ocen tveganja za posamezne nesreče pa se je njihovo
število leta 2016 povečalo na 48. Nov je bil en scenarij tveganja za žled, štirje novi scenariji
tveganja so bili izdelani za poplave, šest pa za sušo. Vsi novi scenariji tveganja, pri katerih so
bile upoštevane tudi dotlej znane ali predvidene posledice bodočih podnebnih sprememb na
pojav nekaterih nesreč, njihove vplive in verjetnost (10), so izhajali iz izvornih scenarijev
tveganja, izdelanih leta 2015. Večina od teh enajstih scenarijev tveganja v primerjavi z
izvornimi scenariji tveganja sicer izkazuje nekoliko večje vplive nesreč, predvsem pa večjo
verjetnost. Leta 2018 so bile izdelane tri nove ocene tveganja za posamezne nesreče, v okviru
njih pa 10 splošnih scenarijev za nesreče na morju, trije scenariji tveganja za kibernetske
grožnje ter dva za bolezni in škodljivce gozdnega drevja ter, dodatno pa je bil izdelan še nov
scenarij tveganja v prenovljeni Oceni tveganja za jedrske in radiološke nesreče. Skupno število
izdelanih scenarijev tveganja se je tako leta 2018 povzpelo na 64.
Za jedrsko in radiološko nesrečo je bilo doslej skupaj pripravljenih 11 splošnih scenarijev
tveganja, za nesreče na morju pa 10. Devet scenarijev tveganja vsebuje Ocena tveganja za
sušo, šest pa Ocena tveganja za poplave. Ocena tveganja za žled ima štiri scenarije tveganja.
Pet ocen tveganja za posamezne nesreče vsebujejo po tri scenarije tveganja (ocene tveganja
za potres, posebno nevarne bolezni živali, nesreče z nevarnimi snovmi, velike požare v
naravnem okolju, kibernetske grožnje), štiri po dva scenarija tveganja (ocene tveganja za
terorizem, bolezni in škodljivci gozdnega drevja, letalsko nesrečo in železniško nesrečo), ena
ocena pa samo enega (ocena tveganja za nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in
neznanega izvora za zdravje ljudi). V Oceni tveganja za posebno nevarne bolezni živali dva
scenarija tveganja določata prehod nesreče prek državne meje (prodaja in prevoz bolnih živali
iz oddaljene države v RS, izbruh bolezni v sosednji državi blizu državne meje), prav tako to
velja za enega od resničnih scenarijev tveganja za velik požar v naravnem okolju (požar se
razširi iz Italije na ozemlje RS). Jedrska nesreča v NE Krško, ki je opredeljena kot
reprezentativni scenarij tveganja za jedrsko nesrečo, bi posledice skoraj zagotovo povzročila
tudi v Hrvaški. Vsi trije scenarij tveganja za kibernetske grožnje v okviru Ocene kibernetskih
tveganj so delno ali v celoti »mednarodni«, zlasti to velja za reprezentativni scenarij tveganja.
To velja tudi za nekatere scenarije tveganja za nesreče na morju. Vsi omenjeni scenariji in
analize tveganja obravnavajo samo nesreče in njihove posledice na ozemlju RS.
Vsi scenariji tveganja tveganja za kibernetska tveganja oziroma grožnje, žled, velike požare
v naravnem okolju, dva scenarija tveganja za sušo ter reprezentativni scenarij tveganja za
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železniško nesrečo povzemajo resnične dogodke zadnjih desetletij. Scenariji tveganja za
druge nesreče (poplave, nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora
za zdravje ljudi, posebno nevarne bolezni živali, jedrska nesreča, radiološka nesreča,
terorizem, letalska nesreča, nesreče z nevarnimi snovmi, en scenarij tveganja za železniško
nesrečo in sušo) temeljijo na pojavih nesreč, ki pa so resnične oziroma mogoče. V nekaterih
scenarijih tveganja so v celoti zajeti resnični dogodki, prek analiz tveganja izražene posledice
pa so bodisi resnične (npr. pri dveh scenarijih tveganja za sušo), mogoče (npr. vsi trije scenariji
tveganja za potres), bodisi resnične in mogoče (vsi scenariji tveganja za velike požare v
naravnem okolju, trije scenariji tveganja za žled, oba scenarija tveganja za poplave). Še
posebej je treba omeniti potres, zlasti reprezentativni scenarij tveganja zanj. Resničnih
posledic potresa, kakršen se je na območju, ki ga obravnava ta scenarij tveganja, v preteklosti
že zgodil (leta 1895), ni možno »prenesti« v današnje razmere. Nekateri scenariji tveganja, pa
tudi pripadajoče analize tveganja, so v celoti hipotetični (npr. oba scenarija tveganja za
terorizem, vsi scenariji tveganja za radiološko nesrečo in jedrsko nesrečo, en scenarij tveganja
za železniško nesrečo, sedem scenarijev tveganja za sušo in trije za poplave itn.). Pri
scenarijih tveganja za nesreče na morju gre tako za nesreče, ki so se zgodile v slovenskem
morju ali kje drugje, kot za fiktivne scenarije tveganja. Kar se tiče scenarijev tveganja za bolezni
in škodljivce gozdnega drevja, gre v enem primeru za povzetek dejanske bolezni, scenarij pa
upošteva tudi njeno potencialno širjenje, v drugem primeru pa gre za scenarij tveganja, povzet
po dejanskih dogodkih na Portugalskem, ki pa je v prihodnosti razmeroma mogoč.
V naslednji preglednici so predstavljeni reprezentativni scenariji tveganja za vsako od
petnajstih oziroma šestnajstih nesreč. Večina reprezentativnih scenarijev tveganja za
posamezne nesreče je najslabših še sprejemljivih, nekaj pa tudi najhujših mogočih.
Preglednica 47: Reprezentativni scenariji tveganja
OCENE
TVEGANJA ZA
POSAMEZNE
NESREČE
Potres
Poplava

Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega izvora
za zdravje ljudi
Posebno nevarne
bolezni živali

Reprezentativni scenarij
tveganja

Potres intenzitete Vll–Vlll EMS v
osrednjem delu države (Ljubljana)
Poplave na podlagi poplavnih
dogodkov v letih1990 in 2012

Pandemija gripe

Pojav slinavke in parkljevke v
severovzhodnem delu države

Status
reprezentativnega
scenarija tveganja
Najslabši še sprejemljivi
Najhujši mogoči (morda
bo ta scenarij tveganja v
prihodnosti zaradi
posledic podnebnih
sprememb in posledično
vplivov in verjetnosti
poplav najslabši še
sprejemljivi)
Najslabši še sprejemljivi

Najslabši še sprejemljivi
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OCENE
TVEGANJA ZA
POSAMEZNE
NESREČE
Jedrska ali
radiološka
nesreča
Železniška
nesreča

Reprezentativni scenarij
tveganja

Status
reprezentativnega
scenarija tveganja

Nesreča v NE Krško
Nesreča z radioaktivnimi viri

Najhujši mogoči
Najslabši še sprejemljivi

Trčenje potniškega in tovornega
vlaka na železniški postaji na
Jesenicah, avgust 2011
Letalska nesreča v naseljenem
kraju (Ljubljana)
Požar Šumka–Železna vrata–
Trstelj, julij 2006
obstaja*

Najslabši še sprejemljivi

Suša

Suša v letih 2003 in 2013

Najslabši še sprejemljivi

Žled

Žled februarja 2014

Najslabši še sprejemljivi

Nesreča z utekočinjenim naftnim
plinom
Nesreča na plovni poti (vhod na
sidrišče)
Napad z izsiljevalskim programjem

Najslabši še sprejemljivi

Letalska nesreča
Veliki požari v
naravnem okolju
Terorizem

Nesreče z
nevarnimi snovmi
Nesreče na morju

Najslabši še sprejemljivi
Najhujši mogoči
Najslabši še sprejemljivi

Najslabši še sprejemljivi

Kibernetska
Najslabši še sprejemljivi
tveganja
Bolezni in
Pojav borove uvelosti zaradi
Najhujši mogoči
škodljivci
borove ogorčice
gozdnega drevja
* Ocena tveganja za terorizem ima oznako tajnosti interno, zato podrobnosti o
reprezentativnem scenariju tveganja za terorizem niso objavljene.

Iz analiz tveganja reprezentativnih scenarijev tveganja so ugotovljeni naslednji podatki o
posledicah, ki so zbrani v naslednjih treh pregledicah.

Preglednica 48: Posledice reprezentativnih scenarijev tveganja - vplivi na ljudi
Nesreča

Potres
Poplave
Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega izvora
za zdravje ljudi
Posebno nevarne
bolezni živali

Število
mrtvih
60

Število
Število trajno
ranjenih ali preseljenih
bolnih
5188
600

10 do 50 več kot 200

Stopnja Verjetnost Stopnja
vplivov
tveganja
5

2

0

4

3

1850

500.000

0

5

3

/

/

/

/

/

3
(velika)
4
(zelo velika)
4
(zelo velika)

/
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Nesreča

Število
mrtvih

Jedrska nesreča

do 1000

Število
Število trajno
ranjenih ali preseljenih
bolnih
do 100.000
do nekaj
tisoč
do nekaj
0

Stopnja Verjetnost Stopnja
vplivov
tveganja
5

1

1

3

2

4

4

3

Radiološka nesreča

do 1

Železniška nesreča

0

33

Letalska nesreča

166

0

Veliki požari v
naravnem okolju
Terorizem

do 7

do 40

0

2

5

50

300

0

4

3

Suša

/

/

/

/

/

Žled

16

190

0

3

2

do 5

do 200

0

3

1

1

10

0

2

4

0

do 50

0

2

5

niso bili
natančno
ocenjeni

niso bili
natančno
ocenjeni

0

2

Nesreče z
nevarnimi snovmi
Nesreče na morju
Kibernetska
tveganja
Bolezni in škodljivci
gozdnega drevja

0

3
(srednja)
1
(majhna)
2
(srednja)
4
(zelo velika)
2
(srednja)
4
(zelo velika)
/
3
(velika)
2
(srednja)
2
(srednja)
2
(srednja)
2
(srednja)

Odebeljena vrednost predstavlja rezprezentativno vrednost za vplive na ljudi in vrednost, upoštevano v
matrikah tveganja za vplive na ljudi.

Najhujše posledice z vidika vplivov na ljudi bi verjetno povzročila huda jedrska nesreča v NE
Krško. Najhujši učinki bi bili v širši okolici elektrarne. V najslabšem primeru in ob neustreznem
izvajanju zaščitnih ukrepov bi lahko umrlo do 1000 ljudi, ranjenih (oziroma v tem primeru
predvsem izpostavljenih radioaktivnem sevanju) pa bi bilo lahko tudi več tisoč. Trajno bi bilo
treba preseliti od 40.000 do 100.000 ljudi. Zelo hude bi bile posledice tudi pri pandemiji gripe,
ki predstavlja nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za zdravje
ljudi. Umrlo bi lahko okoli 1850 ljudi, zbolelo pa bi jih pol milijona ali več (morda celo do 45
odstotkov prebivalcev). Olajševalna okoliščina pri pandemije gripe je, da vsi ljudje ne bi zboleli
oziroma umrli v nekaj dnevih, ampak bi pandemija lahko trajala od nekaj mesecev do skoraj
enega leta. Tudi potres v osrednjem delu države, kjer bi se razmere iz običajnih v kaotične
spremenile v samo nekaj sekundah, bi glede na izsledke analize tveganja povzročil hude
posledice: 60 mrtvih, 600 ranjenih, trajno pa bi bilo treba preseliti več kot 5000 ljudi. Še nekaj
nesreč je, kjer bi bili vplivi nesreče na ljudi lahko veliki, predvsem letalska nesreča (padec
letala na mesto), teroristični napad in poplave. Nekaj nesreč glede na reprezentativni scenarij
tveganja ne bi povzročili nikakršnega vpliva na ljudi (suša, posebno nevarne bolezni živali).
Glede na verjetnost so najbolj problematične nesreče kibernetske grožnje (kjer posledice
reprezentativnega scenarija tveganja ne bi bile zelo hude – do 50 bolnih ljudi), nesreče na
morju, veliki požari v naravnem okolju, železniška nesreča, ter bolezni in škodljivci gozdnega
drevja, najmanj pa jedrska nesreča in nesreča z nevarnimi snovmi. Če upoštevamo vplive na
ljudi in verjetnost, največje – zelo veliko tveganje pomenijo nevarnosti biološkega, kemičnega,
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okoljskega in neznanega izvora za zdravje ljudi (pandemija gripe), letalska nesreča in
teroristični napad, velik vpliv pa bi povzročile nesreče kot so potres, žled in poplave. Manj
problematične s tega vidika so jedrska nesreča, nesreče z nevarnimi snovmi, železniška
nesreča, kibernetske grožnje, bolezni in škodljivci gozdnega drevja, nesreče na morju, veliki
požari v naravnem okolju in radiološka nesreča.
Povprečna vrednost vplivov vseh nesreč na ljudi (upoštevane so samo nesreče, katerih
reprezentativni scenariji tveganja povzročijo tudi vplive na ljudi) znaša 3,14.
Preglednica 49: Posledice reprezentativnih scenarijev tveganja – gospodarski in okoljski vplivi
in vplivi na kulturno dediščino
nesreča
Potres

Obseg škode in stroškov
v evrih
najmanj 8,35 % BDP iz
leta 2014

Stopnja
vplivov
5

Verjetnost

1,52 % BDP iz leta 2014
(551.000.000,00 EUR)
ni bila natančno ocenjena,
vendar več kot 100
milijonov evrov

4

3

2

3

0,008 % BDP iz leta 2014
(3.023.328,00 EUR)
ni bila natančno ocenjena,
vendar več kot 2,4 % BDP
iz leta 2014
ni bila natančno ocenjena,
vendar manj kot 100
milijonov evrov
0,004 % BDP iz leta 2014
(1.577.000,00 EUR)
0,79 % BDP iz leta 2014
(288.926.206,50 EUR)
0,011 % BDP iz leta 2006
(3.901.028,00 EUR)
0,31 % BDP iz leta 2014
(113.154.271,00 EUR)
0,36 % BDP iz leta 2014
(128.400.000,00 EUR)
1,31 % BDP iz leta 2014
(475.601.800,00 EUR)
ni bila natančno ocenjena,
vendar več kot 0,6 % BDP
iz leta 2014
0,28 % BDP iz leta 2017

1

4

5

1

1

3

1
(majhna)

1

4

3

3

1

5

2

3

2

3

4

2

3

1

1
(majhna)
3
(velika)
1
(majhna)
2
(srednja)
2
(srednja)
3
(velika)
2
(srednja)

2

4

1

5

2

Stopnja
tveganja
3
(velika)

(najmanj 3.024.575.073,00
EUR)
Poplave
Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega izvora
za zdravje ljudi
Posebno nevarne
bolezni živali
Jedrska nesreča

Radiološka
nesreča
Železniška
nesreča
Letalska nesreča
Veliki požari v
naravnem okolju
Terorizem
Suša
Žled
Nesreče z
nevarnimi snovmi
Nesreče na morju

(120.000.000,00 EUR)
Kibernetska
tveganja

0,14 % BDP iz leta 2016
(57.820.000,00 EUR)

4
(zelo velika)
2
(srednja)

1
(majhna)
2
(srednja)

2
(srednja)
1
(majhna)

December, 2018

251/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

nesreča
Bolezni in
škodljivci
gozdnega drevja

Obseg škode in stroškov
v evrih
ni bila natančno ocenjena,
vendar več kot 0,6 % BDP
iz leta 2017

Stopnja
vplivov
3

Verjetnost
4

Stopnja
tveganja
3
(velika)

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino zajemajo zelo širok seznam vplivov
(opisano v drugem poglavju te ocene), ki pa se jih vse enotno ovrednoti preko višine škode in
stroškov. Glede na različnost posledic posameznih nesreč, kakovost in dostopnost
razpoložljivih podatkov in tudi glede na izkušnje s temi nesrečami so razlike v kvaliteti podatkov
o škodi in stroških, ki tvorijo gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino med
posameznimi ocenami tveganja za posamezne nesreče, največje. Verjetno največje vplive bi
med obravnavanimi nesrečami imela jedrska nesreča v NE Krško, vendar zaradi težke
predstavljivosti in vseobsežnosti vplivov ti niso bili natančno ocenjeni. Potres intenzitete Vll–
Vlll EMS v osrednjem delu države oziroma na območju Ljubljane bi samo preko škode in
poškodb na stanovanjskih stavbah povzročil za več kot tri milijarde evrov škode (kar je več kot
8 odstotkov BDP iz leta 2014), ob tem, da tu niso upoštevani vsi drugi vplivi kot so npr. stroški
zdravljenja poškodovanih, stroški intervencij zaščite, reševanja in pomoči, gospodarska škoda
zaradi prekinitve obratovanja podjetij, škoda na infrastrukturnih in drugih objektih, stroški
socialnih pomoči itd., prav tako ni upoštavana škoda zaradi morebitnih verižnih nesreč (požari,
eksplozije itd.), do katerih bi verjetno tudi prišlo. Z vidika velikosti vplivov ti nesreči spadata v
najvišjo stopnjo vplivov. Razmeroma veliko stroškov in škode je nastalo tudi ob žledu februarja
2014, skoraj pol milijarde evrov, kar žled poleg poplav, kjer bi bila ob katastrofalnih poplavah
škoda lahko celo še nekoliko višja, uvršča v četrto stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in
vplivov na kulturno dediščino. V srednjo stopnjo vplivov spadajo nesreče z nevarnimi snovmi
(škoda in stroški sicer niso bili natančno ocenjevani) ter letalska nesreča, ki bi lahko povzročila
skoraj 300 milijonov evrov škode (0,79 odstotka BDP iz leta 2014), največ zaradi izgube letala.
Podobno velja tudi za bolezni in škodljivce gozdnega drevja, kjer škoda in stroški sicer niso bili
natančno ocenjeni, a so ocenjeni stroški in škoda zaradi velikega potencialnega obsega
odstranjenih in okuženih dreves razmeroma zelo visoki. Manj škode in stroškov bi povzročili
teroristični napad, nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za
zdravje ljudi (pandemija gripe), nesreča na morju in suša, vendar še vedno čez 100 milijonov
evrov, manj, okoli 58 milijonov evrov škode (0,14 odstotka BDP iz leta 2016) kibernetske
grožnje, najmanj pa radiološka nesreča, železniška nesreča, posebno nevarne bolezni živali
in velik požar v naravnem okolju. V nekaterih od teh primerov bi škoda komaj presegla milijon
evrov, zlasti to velja za nesreče, ki prizadenejo manjše območje, npr. železniška nesreča,
mogoče tudi radiološka nesreča.
Z vidika verjetnosti oziroma pogostosti obravnavanih nesreč je treba večjo pozornost nameniti
nekaterim nesrečam, za katere je ocenjena verjetnost večja, to so predvsem kibernetske
grožnje, veliki požari v naravnem okolju, nesreče na morju, železniška nesreča, bolezni in
škodljivci gozdnega drevja in posebno nevarne bolezni živali. Če upoštevamo velikosti
gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino in verjetnost, največje – zelo
veliko tveganje pomenijo samo poplave, nekaj nesreč pa je uvrščeno v veliko tveganje (potres,
žled, bolezni in škodljivci gozdnega drevja in letalska nesreča). Čeprav ima verjetno najbolj
izražene vplive, pa je zaradi zelo majhne verjetnosti jedrska nesreča skupaj z nekaterimi
drugimi nesrečami uvrščena v srednjo stopnjo tveganja. Najmanjšo – majhno stopnjo tveganja
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predstavljajo kibernetske grožnje, radiološka nesreča, železniška nesreča, posebno nevarne
bolezni živali in zlasti veliki požari v naravnem okolju. Verjetnost zadnjih treh je razmeroma
izražena, zlasti to velja za velike požare v naravnem okolju.
Povprečna vrednost vplivov vseh nesreč na gospodarske, okoljske vplive in vplive na kulturno
dediščino sicer znaša 2,50.
Politične in družbene vplive je že zaradi njihove narave težje ocenjevati. Kateri so ti vplivi, je
razvidno v drugem poglavju te ocene. Nekatere nesreče povzročajo vsestranske politične in
družbene vplive: jedrska nesreča (povzročila bi težko predstavljive vplive), pa tudi potres,
poplave in žled in deloma kibernetske grožnje, nekatere pa povzročajo samo določene skupine
vplivov ali celo samo posamezne vplive znotraj skupin političnih in družbenih vplivov. Analiza
reprezentativnega scenarija tveganja, ki predstavlja sušo, teh vplivov celo ni zaznala.

Preglednica 50: Posledice reprezentativnih scenarijev tveganja – politični in družbeni vplivi
Nesreča
Potres

Vrednost vplivov Stopnja vplivov
3,67
4

Verjetnost
2

Poplave

3,86

4

3

Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega izvora
za zdravje ljudi
Posebno nevarne
bolezni živali
Jedrska nesreča

3,00

3

3

1,58

2

4

niso bili natančno
ocenjeni
niso bili natančno
ocenjeni
1,00

5

1

1

3

1

4

1,90

2

3

1,58

2

5

2,16

2

3

Suša

/

/

/

Žled

2,64

3

2

Nesreče z
nevarnimi snovmi
Nesreče na morju

2,50

3

2

2,08

2

4

Kibernetska
tveganja

2,47

2

5

Radiološka
nesreča
Železniška
nesreča
Letalska nesreča
Veliki požari v
naravnem okolju
Terorizem

Stopnja tveganja
3
(velika)
4
(zelo velika)
3
(velika)

2
(srednja)
2
(srednja)
1
(majhna)
1
(majhna)
2
(srednja)
2
(srednja)
2
(srednja)
/
3
(velika)
2
(srednja)
2
(srednja)
2
(srednja)
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Nesreča
Bolezni in
škodljivci
gozdnega drevja

Vrednost vplivov Stopnja vplivov
niso bili natančno
2
ocenjeni

Verjetnost
4

Stopnja tveganja
2
(srednja)

Kot je razvidno iz prejšnje preglednice, so politični in družbeni vplivi nesreč praviloma nekoliko
manjši kot to velja za vplive na ljudi in gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno
dediščino. So pa tudi izjeme (npr. kibernetska tveganja). Najvišje mogoče vrednosti in stopnje
teh vplivov so bile ocenjene pri jedrski nesreči, nato pa sledita poplava in potres. Sedem nesreč
je bilo uvrščeno v drugo, tri v tretjo in dve v najnižjo stopnjo vplivov (majhno tveganje).
Z vidika verjetnosti oziroma pogostosti obravnavanih nesreč je treba večjo pozornost nameniti
nekaterim nesrečam, za katere je ocenjena verjetnost večja, to so predvsem kibernetske
grožnje, veliki požari v naravnem okolju, nesreče na morju, železniška nesreča, bolezni in
škodljivci gozdnega drevja ter in posebno nevarne bolezni živali, to pa so nesreče, pri katerih
politični in družbeni vplivi niso izraziti. Če upoštevamo tako velikosti političnih in družbenih
vplivov kot verjetnost, največje – zelo veliko tveganje pomenijo samo poplave, nekaj nesreč
pa je uvrščeno v veliko tveganje (potres, žled in nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega
in neznanega izvora za zdravje ljudi). Čeprav ima verjetno najbolj izražene vplive, pa je zaradi
zelo majhne verjetnosti jedrska nesreča skupaj s sedmimi drugimi nesrečami uvrščena v
srednjo stopnjo tveganja. Med njimi so tudi kibernetske grožnje in veliki požari v naravnem
okolju, za ti dve tveganji je ocenjena verjetnost med vsemi nesrečami sicer največja.
Najmanjšo (majhno) stopnjo tveganja pomenita radiološka nesreča in železniška nesreča.
Povprečna vrednost političnih in družbenih vplivov vseh nesreč na podlagi ugotovljenih
vrednosti (brez suše, bolezni in škodljivcev gozdnega drevja, jedrske nesreče in radiološke
nesreče) znaša 2,37, ob upoštevanju stopenj tveganja (brez suše) pa 2,53.
Nosilci so ocenili tako zanesljivost scenarjev tveganja kot zanesljivost analiz tveganja. V ta
namen niso bila določena kvantitativna merila, ampak je vsak nosilec stopnjo zanesljivosti
scenarijev tveganja oziroma analiz tveganja ocenil subjektivno. Načeloma je zanesljivost
scenarijev tveganja enaka zanesljivosti analiz tveganja, so pa lahko analize tveganja zaradi
določenih omejitev (pomanjkanje izkušenj z nekaterimi hujšimi nesrečami, zlasti tistimi, ki jih v
RS že dolgo ni bilo ali sploh še ne, neustrezni ali nepopolni podatki za analize tveganja ipd.)
tudi manj zanesljive kot zanesljivost scenarijev tveganja. Navadno je zanesljivost analiz
tveganja odvisna predvsem od poznavanja nesreč, resničnosti in zanesljivosti scenarijev
tveganja, pogostosti pojavljanja obravnavanih nesreč, pa tudi od obsega, primernosti in
kakovosti podatkov, ki so bili uporabljeni v analizah tveganja. Barva zapisa nesreče v matrikah
tveganja je odvisna od zanesljivosti analiz tveganja. Nosilci so osmim reprezentativnim
scenarijem tveganja oziroma pripadajočim analizam tveganja sicer določili srednjo, devetim
pa razmeroma veliko zanesljivost.
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Preglednica 51: Reprezentativni scenariji tveganja – vrednosti in stopnje vplivov, verjetnosti,
tveganja in zanesljivosti
Nesreča

Vplivi Gospodarski Politični Povprečna Povprečna Verjetnost Stopnja Zanesljivost
na
in okoljski
in
(skupna)
(skupna)
tveganja
analize
ljudi
vplivi in
družbeni vrednost
stopnja
tveganja
vplivi na
vplivi
vseh treh vseh treh
kulturno
vplivov
vplivov
dediščino

Potres

5

5

4

4,33

4

2

Poplave

4

4

4

4,00

4

3

Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega
izvora za
zdravje ljudi
Posebno
nevarne
bolezni živali
Jedrska
nesreča
Radiološka
nesreča
Železniška
nesreča
Letalska
nesreča
Veliki požari
v naravnem
okolju
Terorizem

5

2

3

3,33

3

3

/

1

2

1,50

2

4

2
srednje
(srednja) zanesljiva

5

5

5

5,00

5

1

1

1

1

1,00

1

3

2

1

1

1,33

1

4

4

3

2

3,00

3

3

2

1

2

1,67

2

5

2
(srednja)
1
(majhna)
1
(majhna
3
(velika)
2
(srednja)

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
srednje
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

4

2

2

2,67

3

3

Suša

/

2

/

2,00

2

3

Žled

3

4

3

3,33

3

2

Nesreče z
nevarnimi
snovmi
Nesreče na
morju
Kibernetska
tveganja
Bolezni in
škodljivci
gozdnega
drevja

3

3

3

3,00

3

1

3
(velika)
2
(srednja)
3
(velika)
2
(srednja)

srednje
zanesljiva
srednje
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

2

2

2

2,00

2

4

2

1

2

1,67

2

5

2

3

2

2,33

2

4

2
(srednja)
2
(srednja)
2
(srednja)

razmeroma
zanesljiva
srednje
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

3
srednje
(velika) zanesljiva
4
razmeroma
(zelo
zanesljiva
velika)
3
srednje
(velika) zanesljiva
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Grafično so vse obravnavane nesreče, njihovi razdruženi in skupni (povprečni) vplivi,
verjetnost in zanesljivost pripadajočih analiz tveganja prikazani v štirih državnih matrikah
tveganja za nesreče.
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Slika 116: DRŽAVNA MATRIKA TVEGANJ ZA NESREČE 2018 – VPLIVI NA LJUDI
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Slika 117: DRŽAVNA MATRIKA TVEGANJ ZA NESREČE 2018 – GOSPODARSKI

IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
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Slika 118: DRŽAVNA MATRIKA TVEGANJ ZA NESREČE 2018 – POLITIČNI IN

DRUŽBENI VPLIVI
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Slika 119: DRŽAVNA MATRIKA TVEGANJ ZA NESREČE 2018 – ZDRUŽENI

PRIKAZ VPLIVOV
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V prejšnjih preglednicah v tem poglavju je bil vrstni red nesreč enak seznamu nesreč v prilogi
2 uredbe.
V spodnji preglednici pa so nesreče razvrščene glede na velikost vplivov, verjetnosti in stopnje
tveganja.
Preglednica 52: Razvrstitev nesreč glede glede na stopnjo tveganja, vrednosti in stopnje
vplivov in verjetnosti za nesrečo ob upoštevanju reprezentativnih scenarijev tveganja
Nesreča

Vplivi Gospodarski Politični Povprečna Povprečna Verjetnost Stopnja Zanesljivost
na
in okoljski
in
(skupna)
(skupna)
tveganja
analize
ljudi
vplivi in
družbeni vrednost
stopnja
tveganja
vplivi na
vplivi
vseh treh vseh treh
kulturno
vplivov
vplivov
dediščino

Poplave

4

4

4

4,00

4

3

Potres

5

5

4

4,33

4

2

Nevarnosti
biološkega,
kemičnega,
okoljskega in
neznanega
izvora za
zdravje ljudi
Letalska
nesreča
Terorizem

5

2

3

3,33

3

3

4

3

2

3,00

3

3

4

2

2

2,67

3

3

Žled

3

4

3

3,33

3

2

Jedrska
nesreča
Nesreče z
nevarnimi
snovmi
Kibernetska
tveganja
Veliki požari
v naravnem
okolju
Bolezni in
škodljivci
gozdnega
drevja
Nesreče na
morju
Posebno
nevarne
bolezni živali
Suša

5

5

5

5,00

5

1

3

3

3

3,00

3

1

2

1

2

1,67

2

5

2

1

2

1,67

2

5

2

3

2

2,33

2

4

2
razmeroma
(srednja) zanesljiva

2

2

2

2,00

2

4

/

1

2

1,50

2

4

2
razmeroma
(srednja) zanesljiva
2
srednje
(srednja) zanesljiva

/

2

/

2,00

2

3

4
razmeroma
(zelo
zanesljiva
velika)
3
srednje
(velika) zanesljiva
3
srednje
(velika) zanesljiva

3
(velika)
3
(velika)
3
(velika)
2
(srednja)
2
(srednja)

srednje
zanesljiva
srednje
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

2
srednje
(srednja) zanesljiva
2
razmeroma
(srednja) zanesljiva

2
srednje
(srednja) zanesljiva
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Nesreča

Železniška
nesreča
Radiološka
nesreča

Vplivi Gospodarski Politični Povprečna Povprečna Verjetnost Stopnja Zanesljivost
na
in okoljski
in
(skupna)
(skupna)
tveganja
analize
ljudi
vplivi in
družbeni vrednost
stopnja
tveganja
vplivi na
vplivi
vseh treh vseh treh
kulturno
vplivov
vplivov
dediščino

2

1

1

1,33

1

4

1

1

1

1,00

1

3

1
(majhna
1
(majhna)

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

Iz državne matrike tveganj za nesreče z združenim prikazom, torej s prikazom vseh vplivov in
verjetnosti vseh obravnavanih nesreč, ter iz prejšnje preglednice izhaja, da največje tveganje
v RS pomenijo poplave. Poplave sicer glede skupnih kot posameznih vplivov, pa tudi kar se
tiče verjetnosti, ne posežejo v najvišjo, peto stopnjo, vendar kombinacija velikosti vplivov in
verjetnosti poplavam vseeno prinese najvišjo, zelo veliko stopnjo tveganja, ki jo v matriki
tveganja predstavljajo rdeče obarvana polja. Vplivi so sicer še višji pri jedrski nesreči in
potresu, vendar pa je njuna verjetnost precej manjša, zaradi česar je njuna stopnja tveganja
manjša kot pri poplavah. Obratno velja za velike požare v naravnem okolju, ki imajo zelo veliko
verjetnost, a manj izražene vplive in zaradi tega pomenijo manjše tveganje kot poplave.
Podobno velja tudi za kibernetske grožnje.
Veliko tveganje, ki ga predstavljajo polja, obarvana oranžno, pomenijo nesreče, kot so
nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za zdravje ljudi, letalska
nesreča in terorizem. V prvih dveh primerih gre za specifične nesreče, ki jih je težko
obvladovati ali napovedovati. V tretjem primeru (terorizem) pa glede na pojavljanje oziroma
verjetnost, ki nima nekega naravnega cikla oziroma je verjetnost pojavljanja odvisna tudi od
zunanjih dejavnikov, ni moč kaj dosti storiti tudi na področju preventivnih ukrepov in zmanjšanja
verjetnosti in velikosti vplivov. Veliko tveganje predstavlja tudi žled.
Srednje tveganje, ki ga opredeljujejo rumeno obarvana polja, pomenijo nesreče, kot sta
jedrska nesreča in nesreče z nevarnimi snovmi, predvsem zaradi velikosti vplivov, ki jih ti
nesreči lahko povzročita. V to skupino spadajo še suša, bolezni in škodljivci gozdnega drevja,
posebno nevarne bolezni pri živalih, nesreče na morju, veliki požari v naravnem okolju in
kibernetska tveganja. Z izjemo suše je pri teh nesrečah večja teža predvsem na verjetnosti
oziroma pogostosti pojavljanja.
Najmanjše tveganje (majhno) je bilo ugotovljeno za železniško nesrečo in radiološko nesrečo,
čeprav predvsem pri prvi ne bi smeli zanemariti razmeroma velike ocenjene verjetnosti.
Ocene tveganja za posamezne nesreče so javne in so objavljene na spletnih straneh
ministrstev, ki so jih izdelala. Le Ocena tveganja za terorizem, ki je označena s stopnjo tajnosti
interno, ni javno objavljena. Na vpogled je na voljo na Ministrstvu za notranje zadeve.
Javno dostopna je tudi Državna ocena tveganj za nesreče, tako na sedežu URSZR/DKO kot
na spletnih straneh URSZR.
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7 Prikaz izbranih scenarijev tveganja in analiz tveganja
Uredba kot del vsebine Državne ocene tveganj za nesreče predpisuje tudi dve poglavji in sicer
Pregled izbranih scenarijev posameznih tveganj in scenarijev več mogočih tveganj ter analiz
teh tveganj ter Pregled izbranih scenarijev, ki opredeljujejo potek več mogočih medsebojno
neodvisnih nesreč na istem območju ter analiz teh tveganj.
Zaradi obsežnosti nekaterih izbranih scenarijev tveganja in analiz tveganja za nesreče, ki jih
zajema Državna ocena tveganj za nesreče, so ti prikazani v prilogi te ocene.
V prilogi ocene je v osmih prilogah predstavljenih devet izbranih scenarijev tveganja in
pripadajočih analiz tveganja, večinoma gre za scenarije posameznih tveganj in sicer po dva
scenarija tveganja za poplave in žled, po en scenarij tveganja pa za potres, posebno nevarne
bolezni živali, letalsko nesrečo, velik požar v naravnem okolju in kibernetska tveganja.
Vsebine scenarijev tveganja in pripadajočih analiz tveganja so v celoti povzete iz pripadajočih
ocen tveganja za posamezne nesreče.
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8 Zaključek
Enovit in usklajen pristop na področju ocenjevanja tveganj za nesreče pomeni pomemben
temelj za razumevanje nesreč kot pojava, predvsem pa za ovrednotenje velikosti njihovih
vplivov in verjetnosti. Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, predstavlja in primerja
tveganja, ki so bila z ocenami tveganja za posamezne nesreče v letu 2015 ugotovljena za 12
nesreč (potres, poplava, nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora
za zdravje ljudi, posebno nevarne bolezni živali, jedrska ali radiološka nesreča, železniška
nesreča, letalska nesreča, suša, veliki požari v naravnem okolju, terorizem, žled, nesreče z
nevarnimi snovmi). Nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče so bile z vidika
upoštevanja posledic bodočih podnebnih sprememb leta 2016 dopolnjene in spremenjene
(Ocena tveganja za poplave, Ocena tveganja za sušo, Ocena tveganja za velike požare v
naravnem okolju, v manjšem obsegu tudi Ocena tveganja za pojav posebno nevarnih bolezni
živali in Ocena tveganja za nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora
za zdravje ljudi). Dopolnjena je bila tudi Ocena tveganja za žled, čeprav na pojav žleda, glede
na trenutno poznavanje problematike, podnebne spremembe v prihodnosti ne bodo imele
večjega negativnega oziroma dodatnega vpliva. Leta 2018 so bile izdelane tri nove ocene
tveganja za posamezne nesreče (Ocena tveganja za nesreče na morju, Ocena kibernetskih
tveganj, Ocena tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja), Ocena tveganja za jedrsko
ali radiološko nesrečo pa je bila dopolnjena.
Iz državne matrike tveganj za nesreče z združenim prikazom, torej s prikazom vseh vplivov in
verjetnosti vseh obravnavanih nesreč izhaja, da največje tveganje v RS pomenijo poplave.
Poplavam je kombinacija stopenj vplivov in verjetnosti prinesla najvišjo, zelo veliko stopnjo
tveganja, ki ga v matrikah tveganja predstavljajo rdeče obarvana polja. Glede vplivov sta zelo
izraženi tudi jedrska nesreča in potres, a je v obeh primerih njuna verjetnost precej manjša.
Glede verjetnosti oziroma pogostosti pojavljanja veliki požari v naravnem okolju in kibernetska
tveganja pomenijo večje tveganje kot poplave, vendar so njihovi vplivi, vsaj kar se tiče
reprezentativnih scenarijev tveganja zanje, precej manjši kot pri nesrečah z največjimi vplivi.
Podobno velja tudi za kibernetske grožnje.
Veliko tveganje, ki ga v matrikah tveganja predstavljajo oranžno obarvana polja, pomenijo
nesreče kot so nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za zdravje
ljudi, letalska nesreča in terorizem. V prvih dveh primerih gre za specifične nesreče, ki jih je
težko obvladovati ali napovedovati, v tretjem primeru (terorizem) pa glede na pojavljanje
oziroma verjetnosti, ki nima nekega naravnega cikla, ni moč kaj dosti storiti tudi na področju
preventivnih ukrepov ter zmanjšanja verjetnosti in velikosti vplivov. Veliko tveganje predstavlja
tudi žled.
Srednje tveganje, ki ga v matrikah tveganja predstavljajo rumeno obarvana polja, pomenijo
jedrska nesreča in nesreče z nevarnimi snovmi, predvsem zaradi velikosti vplivov, ki jih ti
nesreči lahko povzročita. V to skupino spadajo še suša, bolezni in škodljivci gozdnega drevja,
posebno nevarne bolezni živali ter nesreče na morju, veliki požari v naravnem okolju in
kibernetske grožnje. V zadnjih treh primerih je večja teža predvsem na verjetnosti oziroma
pogostosti pojavljanja.
Najmanjše tveganje (majhno) je bilo ugotovljeno za radiološko nesrečo ter železniško nesrečo,
čeprav predvsem pri slednji ne bi smeli zanemariti razmeroma velike ocenjene verjetnosti.
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Dopolnjevanje ocen tveganj za nesreče je stalen proces. Državna ocena tveganj za nesreče
naj bi se dopolnjevala na vsaka tri leta, torej naslednjič, glede na verzijo ocene 2.0, predvidoma
v letu 2021. Dopolnitve bodo vključevale predvsem izsledke ocen tveganja za posamezne
nesreče, ki bodo izdelane po letu 2018 ter pozneje tudi dopolnitve že obstoječih ocen tveganja
za posamezne nesreče. Glede na to, da v času nastajanja te verzije Državne ocene tveganj
za nesreče na ravni EK potekajo tudi zakonodajni postopki v zvezi s spremembami Mehanizma
Unije na področju civilne zaščite, je mogoče, da bo v prihodnje, zlasti, kar se tiče rokov, prišlo
do določenih sprememb.
Pri izvajanju spodaj navedenih aktivnosti bi bilo treba največjo pozornost nameniti predvsem
tistim nesrečam, pri katerih so močneje izraženi tako vplivi kot verjetnost oziroma pogostost
nesreče. Gre predvsem za nesreče, ki pomenijo zelo veliko in veliko tveganje: poplave,
nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za zdravje ljudi, terorizem,
letalska nesreča, žled in potres. Pozornost bi morala biti usmerjena tudi v nesreče, pri katerih
so močneje izraženi bodisi vplivi (ko se nesreča pojavi, povzroči hude posledice) bodisi
verjetnost (kar pomeni pogostejše nastanke škod). Sem spadajo nesreče, kot so npr. veliki
požari v naravnem okolju, železniška nesreča, nesreče na morju, kibernetske grožnje,
posebno nevarne bolezni živali in jedrska nesreča. Obenem pa to ne pomeni, da je treba
preostale nesreče, predstavljene v Državni oceni tveganj za nesreče in druge nesreče, ki jih
ta ocena še ne vsebuje, zapostavljati. Aktivnosti znotraj zgoraj navedenih področij je treba
prilagoditi vsaki nesreči posebej oziroma glede na njihove značilnosti in posledice, ki jih
povzročijo. Pri tem je treba pri nekaterih nesrečah upoštevati tudi vplive in posledice sedanjih
in prihodnjih podnebnih sprememb.
Ocene tveganj za nesreče so lahko podlaga za številne aktivnosti na več področjih, predvsem
pri:













načrtovanju za obvladovanje tveganja za namene preventive in pripravljenosti;
izvajanju ustreznih ukrepov za preventivo pred tveganji in pripravljenost;
izdelavi ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče;
razvoju finančnih strategij pri preventivnih ukrepih za preprečevanje ali zmanjšanje
možnosti za nastanek nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic ob nesrečah
(finančna podlaga za obvladovanje tveganj za nesreče);
določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ali njihovih
posledic;
načrtovanju javnih naložb;
načrtovanju socialne zaščite;
izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ob nesreči;
ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter načrtovanju
popolnitve in dopolnjevanja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
prostorskem načrtovanju.

Ocene tveganja za posamezne nesreče so javne in so objavljene na spletnih straneh
ministrstev, ki so jih izdelala. Le Ocena tveganja za terorizem, ki je označena s stopnjo tajnosti
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interno, ni javno objavljena. Javno dostopna je tudi Državna ocena tveganj za nesreče, tako
na sedežu URSZR/DKO kot na spletnih straneh URSZR.
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9 Razlaga pojmov, kratic in krajšav
Navedene so najbolj pogoste krajšave oziroma kratice, uporabljene v tej oceni.
AI
AI – HPAI
AI – LPAI
AIS
ALARP
APK
ARSO
BDP
BND
BTV8
CZ
CZ RS
DNS
DRSI
DSNB
EK
EMS
ENISA
EPPO
EU
FGG
FSA
GGE
GGO
GOZDIS
GT
GZ
GZS
GURS
HPAI
IAEA
IHR
IKT
IMO
IPCC
IPPC
IT
IzVRS
JACL
JRM
KD
KPK
KZPS

aviarna influenca
zelo virulentni virusi aviarne influence
nizko virulentni virusi aviarne influence
Automatic Identification System
britanski okvir za sprejemljivost tveganj
Afriška prašičja kuga
Agencija za okolje Republike Slovenije
bruto družbeni proizvod
bruto narodni dohodek
Bolezen modrikastega jezika
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
Domain Name Server (Strežnik domenskih imen)
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Državno središče za nadzor bolezni
Evropska komisija
European measure scale – evropska potresna lestvica
Evropska agencija za kibernetsko varnost
Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin
Evropska unija
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Formal Safety Assessment
Gozdnogospodarska enota
Gozdno gospodarsko območje
Gozdarski inštitut Slovenije
gross tonnage (bruto tonaža)
Gasilska zveza
Gasilska zveza Slovenije
Geodetska uprava Republike Slovenije
visoko patogena aviarna influenca
Mednarodna agencija za jedrsko varnost
Mednarodna zdravstvena pravila
Informacijsko komunikacijska tehnologija
International Maritime Organisation
Intergovernmental Panel on Climate Change (medvladni odbor za
podnebne spremembe)
Integrated Pollution Prevention and Control
informacijska tehnologija
Inštitut za vode Republike Slovenije
Javna agencija za civilno letalstvo
javni red in mir
kaznivo dejanje
Klasična prašičja kuga
Kontrola zračnega prometa Slovenije d. o. o.
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LPAI
MARS
MDS
MKGP
MONG
NE
NIJZ
NMP
NO
Np
NVI
OIE
OPVP
OU UVHVVR
PAWSA
PGD
POTROG
RAO
ReCO
RO-RO
RCP
RFT
RS
RSA
RŽV
SDR
SI-CERT
SIP
SLA
SURS
SV
SVOM
SZO
URSJV
UNP
URSZR
UTC
UVHVVR
VPDN
VTS
VVA
WNV
ZARE
ZGS
ZKI
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nizko patogena aviarna influenca
Major Accident Reporting System
Medresorska delovna skupina za ocene tveganj za nesreče
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mestna občina Nova Gorica
Nuklarna elektrarna
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nujna medicinska pomoč
neocenjevani vpliv nesreče, ker vplivi ne posegajo v ocenjevalno vsebino
ni podatkov o morebitnem vplivu nesreče
Nacionalni veterinarski inštitut
Mednarodna organizacija za zdravje živali
območja pomembnega vpliva poplav
Območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
Port and Waterway Safety Assessment
Prostovoljno gasilsko društvo
Aplikacija za hitri odziv v primeru potresa
radioaktivni odpadki
Regijski center za obveščanje
Roll on – Roll off (ladje za prevoz vozil)
Representative Concentration Pathways (značilni poteki vsebnosti
toplogrednih plinov)
Mrzlica doline Rift
Republika Slovenija
Algoritem za šifriranje z javnim ključem
Rudnik Žirovski vrh
Posebne pravice črpanja za potnike
Nacionalni odzivni center za omrežne incidente
slinavka in parkljevka
Service Level Agreement (nivo zagotavljanja storitev)
Statistični urad Republike Slovenije
Slovenska vojska
Služba za varstvo obalnega morja
Svetovna zdravstvena organizacija
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
utekočinjen naftni plin
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Coordinated Universal Time (univerzalni čas)
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vessel Traffic Service
Metodologija verjetnostnih varnostnih analiz
Virus Zahodnega Nila
radijski sistem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zavod za gozdove Slovenije
Zakon o kritični infrastrukturi
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10 Viri
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11.1 Priloga 1: Scenarij tveganja: Potres v osrednjem delu Slovenije (Ljubljana)

SCENARIJ TVEGANJA
Potres je nepredvidljiv naravni pojav. Posledice potresa za varnost prebivalstva so odvisne od
intenzitete potresa, gostote in razporeditve naseljenosti lokacije potresa, časa potresa ter
geografsko-geoloških značilnosti lokacije potresa. Scenarij tveganja izhaja iz Ocene tveganja
za potres, verzija 1.0, iz leta 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Potres s posledicami na stavbah (stanovanjske, industrijske, skladišča, stavbe splošnega
družbenega pomena – zdravstvo, poslovne in upravne stavbe, stavbe za izobraževanje,
znanstveno raziskovanje, kulturo, gostinstvo in turizem, kmetijstvo itd.), infrastrukturi (ceste,
železnice, letališča, jezovi, vodne pregrade, komunikacijska omrežja, elektrovodi, plinovodi,
naftovodi) ter kmetijskih in gozdnih površinah, predstavlja obsežne:
–
–
–
–
–

vplive na ljudi (ranjeni, mrtvi, panika, zaskrbljenost - hospitalizacija, nastanitev),
gospodarske in okoljske vplive (poškodbe objektov, ovirano oziroma prekinjeno
zagotavljanje prometnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih pomembnih storitev),
vplive na kulturno dediščino (poškodbe objektov in območij kulturne dediščine ter premične
kulturne dediščine),
politične in družbene vplive (javni red in varnost, oslabljena stabilnost zavarovalniškega
sistema - zavarovalniška izplačila),
vplive na finančno politiko oziroma stanje države (reševanje posledic nesreče - intervencija
in celovita dolgoročna obnova).

Škodo povečujejo še vse verižne nesreče, ki so posledica potresa. Glede na lokacijo potresa,
intenziteto potresa ter vrsto poškodb na objektih in zemeljski površini se ob samem potresu
lahko sproži še vrsta verižnih nesreč, kot so požari, eksplozije, razlitje nevarnih snovi, poplave,
plazovi, podori, izpadi kritične infrastrukture, bolezni ljudi in živali, jedrske nesreče ipd.
Scenarij tveganja za potres obsega potres intenzitete Vll–Vlll EMS v osrednjem delu države
oziroma na območju Ljubljane.
Zaradi mogočih posledic potresa in s tem posledic na ljudi smo najprej pridobili podatke o
obstoječem stanovanjskem fondu. Območje, ki bi ga prizadel domnevni potres, smo določili s
pomočjo aplikacije za hitri odziv v primeru potresa POTROG, objavljene na spletni strani
URSZR.

December, 2018

272/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Prikaz območja, ki bi ga prizadel potres na območju Ljubljane (POTROG)
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VERJETNOST SCENARIJEV TVEGANJA
Intenziteta takega potresa je bila izbrana na podlagi ocene verjetnosti scenarijev za potres, ki
jo je izdelala ARSO v marcu 2015.

Ljubljana
14,5

46,05

Intenziteta

Letna
verjetnost

povratna doba

IV

44,15%

2

IV - V

29,47%

3

V

17,90%

6

V - VI

9,94%

10

VI

5,12%

20

VI - VII

2,51%

40

VII

1,18%

85

VII - VIII

0,53%

189

VIII

0,22%

450

VIII-IX

0,09%

1163

IX

0,03%

3333

IX - X

0,01%

11.111

X

0,00%

50.000

letna
verjetnost
nad 20 %
4 % - 20 %
1%-4%
0,5 % - 1 %

Ocena verjetnosti scenarija potresa
Podatki za oceno posledic potresa
Najopaznejša posledica potresa je rušenje in poškodovanje stavb, kar predstavlja veliko
ogroženost ljudi in grajenega okolja.
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Prikaz ocene števila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov o potresno
varni gradnji
stanovanja

prebivalci

Stanovanja,
zgrajena
do 1948

Stanovanja iz
časa
1949–
1963

Stanovanja iz
časa
1964–
1981

Stanovanja iz
časa
1982–
2007

Bloke

329

86

144

228

16

803

1549

1,93

Borovnica

404

244

493

402

95

1638

3785

2,31

Brezovica

758

465

1247

1223

158

3851

10.075

2,62

Cerklje na
Gorenjskem

539

259

767

942

117

2624

6568

2,50

Cerknica

1384

451

1395

1078

95

4403

10.391

2,36

Dobrepolje

496

97

382

504

59

1538

3620

2,35

Dobrova - Polhov
Gradec

662

286

810

713

48

2519

6943

2,76

Dol pri Ljubljani

318

202

501

731

134

1886

4997

2,65

Domžale

1786

1658

4402

3387

352

11.585

31.684

2,73

Gorenja vas Poljane

794

283

631

931

88

2727

7112

2,61

Grosuplje

1027

612

2121

2489

336

6585

17.542

2,66

Horjul

234

87

321

232

10

884

2672

3,02

Ig

428

254

747

963

83

2475

5991

2,42

Ivančna Gorica

1436

613

1858

2060

242

6209

14.422

2,32

Kamnik

2331

1490

3545

2846

356

10.568

27.254

2,58

Komenda

340

206

546

846

203

2141

4772

2,23

Kranj

3527

3327

8229

5720

684

21.487

50.711

2,36

Litija

1526

677

2033

1753

194

6183

14.028

2,27

24.207

17.428

49.296

27.171

2813

120.915

251.349

2,08

Log - Dragomer

166

96

574

378

40

1254

3510

2,80

Logatec

913

393

1401

1913

314

4934

12.038

2,44

Lukovica

409

194

487

601

57

1748

5114

2,93

Medvode

1094

838

2045

1586

215

5778

14.372

2,49

Mengeš

476

301

811

824

44

2456

6804

2,77

Moravče

370

146

535

588

48

1687

4767

2,83

Šenčur

582

432

792

842

98

2746

7903

2,88

Škofja Loka

1550

1111

3239

2384

237

8521

21.515

2,52

Škofljica

458

234

849

1544

214

3299

8086

2,45

Šmartno pri Litiji

602

237

564

647

46

2096

5058

2,41

Trzin

150

67

482

582

57

1338

3641

2,72

Velike Lašče

636

143

403

498

37

1717

4010

2,34

Občina

Ljubljana

StanoPovprečno
vanja iz
število ljudi
časa
Skupno Stevilo ljudi
na
2008–
število
v
stanovanjsko
2010
stanovanj občini/regiji
enoto
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stanovanja

prebivalci

Občina

Stanovanja,
zgrajena
do 1948

Stanovanja iz
časa
1949–
1963

Stanovanja iz
časa
1964–
1981

Stanovanja iz
časa
1982–
2007

Vodice

343

176

384

507

80

1490

4262

2,86

Vrhnika

1305

733

1960

1864

285

6147

14.598

2,38

Žiri

490

311

674

419

45

1939

4796

2,47

52.070

34.137

94.668

69.396

7900

258.171

595.939

2,31

SKUPAJ

StanoPovprečno
vanja iz
število ljudi
časa
Skupno Stevilo ljudi
na
2008–
število
v
stanovanjsko
2010
stanovanj občini/regiji
enoto

Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave predpisov o potresno
varni gradnji

Povprečno
število
ljudi na
stanovanjsko
enoto

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih
do leta
1948

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih
v letih
1949–1963

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
1964–1981

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
1982–2007

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
2008–2010

Število
ljudi v
občini/
regiji

Bloke

1,929

634

166

278

440

31

1549

Borovnica

2,311

933

564

1139

930

219

3785

Brezovica

2,616

1983

1217

3262

3200

413

10.075

Cerklje na
Gorenjskem

2,503

1349

648

1920

2358

293

6568

Cerknica

2,360

3266

1065

3292

2544

224

10391

Dobrepolje

2,353

1167

228

899

1186

140

3620

Dobrova Polhov Gradec

2,756

1825

788

2233

1965

132

6943

Dol pri Ljubljani

2,649

843

535

1327

1937

355

4997

Domžale

2,735

4885

4534

12.039

9263

963

31.684

Gorenja vas Poljane

2,608

2071

738

1645

2428

230

7112

Grosuplje

2,664

2736

1630

5650

6631

895

17.542

Horjul

3,023

707

263

970

702

30

2672

Ig

2,421

1036

615

1808

2331

201

5991

Ivančna Gorica

2,323

3335

1424

4316

4785

562

14.422

Kamnik

2,579

6011

3843

9142

7340

918

27.254

Komenda

2,229

758

459

1217

1886

452

4772

Kranj

2,360

8324

7852

19.421

13.500

1614

50.711

Litija

2,269

3462

1536

4613

3977

440

14.028

Občina
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Povprečno
število
ljudi na
stanovanjsko
enoto

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih
do leta
1948

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih
v letih
1949–1963

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
1964–1981

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
1982–2007

Število
ljudi,
živečih v
stanovanjih,
zgrajenih v
letih
2008–2010

Število
ljudi v
občini/
regiji

Ljubljana

2,079

50.320

36.228

102.473

56.481

5847

251.349

Log - Dragomer

2,799

464

269

1607

1058

112

3510

Logatec

2,440

2228

959

3418

4667

766

12.038

Lukovica

2,926

1196

567

1426

1758

167

5114

Medvode

2,487

2721

2084

5087

3945

535

14.372

Mengeš

2,770

1318

834

2247

2283

122

6804

Moravče

2,826

1046

412

1512

1661

136

4767

Šenčur

2,878

1675

1243

2279

2424

282

7903

Škofja Loka

2,525

3913

2805

8178

6020

599

21.515

Škofljica

2,451

1123

574

2081

3784

524

8086

Šmartno pri
Litiji

2,413

1453

572

1361

1561

111

5058

Trzin

2,721

408

182

1312

1584

155

3641

Velike Lašče

2,335

1485

334

941

1163

87

4010

Vodice

2,860

981

504

1098

1450

229

4262

Vrhnika

2,375

3099

1741

4655

4426

677

14.598

Žiri

2,473

1212

769

1668

1036

111

4796

SKUPAJ

2,31

119.967

78.182

216.514

162.704

18.572

595.939

Občina

Ocena glede mogočega bivanja v stavbah pri predvideni intenziteti potresa Vll–Vlll EMS
stavbe

občina

Potrebna
Potrebna
stalna
začasna
namestitev namestitev

prebivalci

Bivanje v
stavbi je
možno

neocenjene
stavbe

Potrebna
stalna
namestitev

Potrebna
začasna
namestitev

Število ljudi
v občini/
regiji

Bloke

0

0

226

27

0

0

1549

Borovnica

0

3

1920

374

0

95

3785

Brezovica

0

10

5744

861

0

33

10.075

Cerklje na
Gorenjskem

0

0

4264

423

0

0

6568

Cerknica

0

1

956

102

0

0

10.391

Dobrepolje

0

2

1132

126

0

0

3620

Dobrova Polhov Gradec

0

25

4766

569

0

67

6943
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stavbe

občina

Potrebna
Potrebna
stalna
začasna
namestitev namestitev

prebivalci

Bivanje v
stavbi je
možno

neocenjene
stavbe

Potrebna
stalna
namestitev

Potrebna
začasna
namestitev

Število ljudi
v občini/
regiji

Dol pri Ljubljani

0

9

2594

585

0

80

4997

Domžale

0

28

10266

1869

0

853

31.684

Gorenja vas Poljane

0

0

871

49

0

0

7112

Grosuplje

0

25

8789

1141

0

90

17.542

Horjul

0

5

1759

184

0

4

2672

Ig

0

11

4051

682

0

10

5991

Ivančna Gorica

0

3

3896

711

0

1

14.422

Kamnik

0

13

8212

1202

0

256

27.254

Komenda

0

4

2059

473

0

0

4772

Kranj

0

102

11.127

860

0

3522

50.711

Litija

0

10

3897

437

0

361

14.028

106

5376

54.153

12.551

5188

52.210

251.349

Log - Dragomer

0

4

1570

177

0

4

3510

Logatec

0

2

2038

299

0

72

12.038

Lukovica

0

2

1915

728

0

7

5114

Medvode

0

28

6683

1068

0

285

14.372

Mengeš

0

9

2173

476

0

123

6804

Moravče

0

0

2817

719

0

0

4767

Šenčur

0

3

3425

253

0

10

7903

Škofja Loka

0

47

7040

712

0

2077

21.515

Škofljica

0

16

4008

1013

0

51

8086

Šmartno pri
Litiji

0

0

1809

249

0

0

5058

Trzin

0

1

1132

340

0

2

3641

Velike Lašče

0

0

3087

446

0

0

4010

Vodice

0

0

0

5

0

10

4262

Vrhnika

0

10

6795

985

0

172

14.598

Žiri

0

0

25

2

0

0

4796

106

5754

177.463

30.963

5188

60.395

595.939

Ljubljana

SKUPAJ

V RS ni celovitih podatkov o potresni ranljivosti in ogroženosti industrijskih in infrastrukturnih
objektov. Obseg posledic potresa na komunalni, prometni in drugi infrastrukturi je težko
predvideti. RS postaja vedno bolj razvita država, zato so lahko po izkušnjah nedavnih potresov
v razvitem svetu posledice potresa v tem segmentu gradbenega fonda zelo hude. Za
infrastrukturo morajo veljati vsaj enaki ukrepi za zmanjšanje potresnega tveganja kot za druge
potresno ogrožene objekte.

December, 2018

278/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

V urbanih območjih bi lahko ob potresu intenzitete Vll–Vlll EMS prišlo do lomov cevi
vodovodnega sistema, kar lahko povzroči poplavljenost določenih mestnih ulic, prav tako bi
lahko prišlo tudi do lomov cevi in drugih poškodb drugekomunalne infrastrukture (kanalizacija,
toplovod, plinovod itd.).
Ob potresu intenzitete Vll–Vlll EMS bi prišlo do motenj in prekinitev oskrbe z električno energijo
ter do motenj v delovanju komunikacijskih sistemov. Po podatkih ELES potresi bolj kot
daljnovode (za visokonapetostne skoraj ni nevarnosti zrušitve) ogrožajo transformatorske
postaje in upravne stavbe.

Seznam objektov energetske infrastrukture na območju potresa v osrednjem delu države

DV, KB

RTP, RP

HE

TE, TETO, NE

Magistralni
plinovod

Regionalni
plinovod

Bloke

0

0

0

0

0

0

Borovnica

0

0

0

0

0

0

Brezovica

1

0

0

0

0

0

Cerklje na
Gorenjskem

0

0

0

0

0

0

Cerknica

2

1

0

0

0

0

Dobrepolje

0

0

0

0

0

0

Dobrova Polhov Gradec

3

0

0

0

1

0

Dol pri Ljubljani

2

0

0

0

0

0

Domžale

10

1

0

0

2

1

Gorenja vas Poljane

0

0

0

0

0

0

Grosuplje

2

1

0

0

0

0

Horjul

3

0

0

0

1

0

Ig

1

0

0

0

0

0

Ivančna Gorica

0

0

0

0

0

0

Kamnik

2

1

0

0

1

1

Komenda

0

0

0

0

1

0

Kranj

7

2

1

0

0

1

Litija

4

1

0

0

0

1

Ljubljana

21

9

1

1

1

Log - Dragomer

0

0

0

0

0

0

Logatec

4

1

0

0

1

0

Lukovica

2

0

0

0

1

0

Medvode

4

1

1

0

1

0

Mengeš

2

0

0

0

1

2

Občina
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Občina

DV, KB

RTP, RP

HE

TE, TETO, NE

Magistralni
plinovod

Regionalni
plinovod

Moravče

2

0

0

0

0

1

Šenčur

1

0

0

0

0

1

Škofja Loka

2

0

0

0

0

1

Škofljica

1

0

0

0

0

0

Šmartno pri
Litiji

0

0

0

0

0

0

Trzin

4

0

0

0

0

0

Velike Lašče

1

0

0

0

0

0

Vodice

1

0

0

0

2

1

Vrhnika

4

1

0

0

1

1

Žiri

1

1

0

0

0

0

SKUPAJ

87

20

2

1

14

12

Glede na podatke Ministrstva za infrastrukturo, podane v Oceni potresne ogroženosti
Republike Slovenije, naj avtocestni križ ne bi bil na noben način prizadet zaradi posledic
potresa intenzitete Vll–Vlll EMS. DRSI, ki upravlja z drugimi državnimi cestami (hitrimi, glavnimi
in regionalnimi cestami), pa podatkov o tem, kakšne posledice bi ob potresu utrpeli objekti
cestne infrastrukture (mostovi, predori, nadvozi ipd.) in če bi bili morda določeni odseki teh
cest ogroženi zaradi trganja zemljin in kamnin, nima.
Seznam objektov na državnih cestah
Leto gradnje

Občina

do 1948

1949 do 1963

1964 do 1981

1982 do 2007

po 2008

skupaj

Borovnica

0

0

0

1

0

1

Brezovica

1

0

0

2

0

3

Cerklje na
Gorenjskem

0

0

0

0

0

0

Cerknica

3

1

1

0

0

5

Dobrepolje

0

0

1

0

0

1

Dobrova Polhov Gradec

1

0

1

3

4

9

Dol pri Ljubljani

1

1

5

0

0

7

Domžale

2

2

3

1

0

8

Gorenja vas –
Poljane

1

3

1

3

0

8

Grosuplje

2

6

0

1

0

9
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Leto gradnje

Občina

do 1948

1949 do 1963

1964 do 1981

1982 do 2007

po 2008

skupaj

Horjul

0

0

0

0

0

0

Ig

0

0

0

5

0

5

Ivančna Gorica

1

0

2

3

0

6

Kamnik

7

3

5

5

0

20

Komenda

1

2

0

1

0

4

Kranj

3

0

9

1

0

13

Litija

1

1

8

4

1

15

Ljubljana

0

2

14

7

0

23

Log - Dragomer

1

0

0

0

0

1

Logatec

1

0

2

3

1

7

Lukovica

0

6

0

3

0

9

Medvode

3

1

1

0

0

5

Mengeš

1

0

0

1

0

2

Moravče

0

1

2

0

0

3

Šenčur

0

0

1

0

0

1

Škofja Loka

0

4

5

1

0

10

Škofljica

0

4

1

1

0

6

Šmartno pri
Litiji

0

1

0

1

0

2

Trzin

0

0

0

1

0

1

Velike Lašče

1

3

1

0

0

5

Vodice

0

0

0

0

0

0

Vrhnika

8

0

2

0

0

10

Žiri

1

1

2

1

0

5

SKUPAJ

40

42

67

49

6

204

Natančnejše analize in raziskave potresne ranljivosti objektov kulturnozgodovinske dediščine,
med katere se poleg posameznih spomeniških stavb uvrščajo celotna stara mestna in
podeželska jedra kažejo, da je potresna odpornost precejšnega dela objektov neustrezna.
Ob potresu, ki lahko povzroči poškodbe, je še posebej ogrožena stavbna dediščina kot so
gradovi, palače, stara mestna jedra, stare meščanske in kmečke hiše, sakralni objekti ter
starejši industrijski in prometni objekti ter njihova oprema. Najpomembnejši med naštetimi
vrstami spomenikov so razglašeni za kulturne spomenike. To so več stoletij stare zgradbe, od
katerih so bile nekatere v zadnjih dvajsetih letih sicer obnovljene ter statično okrepljene v
programu obnove in revitalizacije kulturnih spomenikov.
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Seznam objektov kulturne dediščine
Leto gradnje

Občina

ni podatka

do 1950

1950 do 1975

1975 do 2000

2000 do 2015

skupaj

Bloke

0

47

3

0

0

50

Borovnica

0

46

0

0

0

46

Brezovica

0

105

7

4

0

116

Cerklje na
Gorenjskem

3

156

4

1

0

164

Cerknica

0

110

2

1

0

113

Dobrepolje

0

43

0

7

0

50

Dobrova Polhov Gradec

0

113

5

2

0

120

Dol pri Ljubljani

0

51

4

0

0

55

Domžale

7

142

4

4

0

157

Gorenja vas Poljane

0

72

1

1

0

74

Grosuplje

0

134

7

10

0

151

Horjul

0

47

2

0

0

49

Ig

3

66

0

3

0

72

Ivančna Gorica

0

232

9

4

0

245

Kamnik

64

310

12

16

0

402

Komenda

1

58

1

0

0

60

Kranj

2

309

29

6

0

346

Litija

0

95

12

9

0

116

Ljubljana

0

913

58

15

0

986

Log - Dragomer

0

14

1

0

0

15

Logatec

0

126

7

7

0

140

Lukovica

20

133

2

2

0

157

Medvode

0

101

6

3

0

110

Mengeš

4

89

0

1

0

94

Moravče

1

156

4

2

0

163

Šenčur

2

100

5

4

0

111

Škofja Loka

0

280

6

0

0

286

Škofljica

0

63

2

1

0

66

Šmartno pri
Litiji

0

39

1

0

0

40

Trzin

2

7

0

0

0

9

Velike Lašče

0

102

3

2

0

107

Vodice

0

28

3

1

0

32

Vrhnika

0

207

1

5

0

213
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Leto gradnje

Občina
Žiri
SKUPAJ

ni podatka

do 1950

1950 do 1975

1975 do 2000

2000 do 2015

skupaj

0

36

0

0

0

36

109

4530

201

111

0

4951

Na podlagi podatkov iz zgornjih preglednic lahko dobimo prve grobe podatke za oblikovanje
začetnih podatkov potresnega scenarija. Zasnovo scenarija tvori hipotetični potres z intenziteto
Vll–Vlll EMS z nadžariščnim območjem na širšem območju Ljubljane.
Zaradi goste naseljenosti, velike prisotnosti dnevne migracije, velike prisotnosti državnih in
gospodarskih ustanov (zdravstvene, izobraževalne, kulturne, ministrstva, vlada, trgovina,
banke, storitve logistika ipd.), križišč prometne infrastrukture (ceste, železnice) in energetske
infrastrukture (plinovodi, elektrovodi) bi domnevni potres v Ljubljani za slovenske razmere
predstavljal najneugodnejši scenarij. Prizadel bi 34 občin in sicer: Bloke, Borovnica, Brezovica,
Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Gorenja vas – Poljane, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda,
Kranj, Litija, Ljubljana, Log – Dragomelj, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Šenčur, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Žiri.

Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete Vll–Vlll EMS v osrednjem
delu Slovenije
Število stanovanj, zgrajenih do leta 1948

52.070

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963

34.137

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981

94.668

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007

69.396

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010

7900

Skupno število izpostavljenih stanovanj

258.171

Število stavb stalno neprimernih za bivanje (potrebna nova stalna
namestitev)

106

Število stav začasno neprimernih za bivanje (potrebna začasna
namestitev)

5754

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948

119.967

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in
1963

78.182

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in
1981

216.514

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in
2007

162.704
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Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in
2010

18.572

Skupno število izpostavljenih ljudi

595.939

Število ljudi za katere je potrebna nova stalna namestitev
Število ljudi za katere je potrebna nova začasna namestitev

5188
60.395

Število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega (stanje april 2015)

5

Število stacionarnih virov nevarnih snovi večjega tveganja (stanje april
2015)

6

Število elektrovodov – DV, KB (stanje maj 2015)

87

Število razdelilnih postaj – RTP, RP (stanje maj 2015)

20

Število hidroelektrarn – HE (stanje maj 2015)

2

Število termoelektrarn – TE, TETO (stanje maj 2015)

1

Število nuklearnih elelktrarn – NE (stanje maj 2015)

0

Število magistralnih plinovodov (stanje maj 2015)

14

Število regionalnih plinovodov (stanje maj 2015)

12

Število objektov na državnih cestah - zgrajenih do leta 1948

40

Število objektov na državnih cestah - zgrajenih med letoma 1949 in 1963

42

Število objektov na državnih cestah - zgrajenih med letoma 1964 in 1981

67

Število objektov na državnih cestah - zgrajenih med letoma 1982 in 2007

49

Število objektov na državnih cestah - zgrajenih po letu 2008

6

Število objektov kulturne dediščine (stanje junij 2015)

4951

Ob domnevnem potresu v Osrednji Sloveniji, ki bi z intenziteto Vll–Vlll EMS zajel občine Bloke,
Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas – Poljane, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna
Gorica, Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log – Dragomelj, Logatec, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravče, Šenčur, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike
Lašče, Vodice, Vrhnika in Žiri, bi bilo potresu izpostavljenih 595.939 ljudi in 258.171 stanovanj.
Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je
77.296, v njih živi 181.276 ljudi. Število stanovanj, ki so potresno najbolj ranljiva (to so
stanovanja, zgrajena pred letom 1964), je 86.207, v njih pa živi 198.149 ljudi.
Samo v Mestni občini Ljubljana bi bilo pri domnevnem potresu izpostavljenih 251.349 ljudi v
120.915 stanovanjih, kar predstavlja slabo polovico stanovanj in ljudi celotnega območja
domnevnega potresa. V Mestni občini Ljubljana v potresno najbolj ranljivih stanovanjih,
zgrajenih do vključno leta 1963, živi v 41.635 stanovanjih 86.548 ljudi, stanovanj zgrajenih po
letu 1981 je v Mestni občini Ljubljana 29.984, v njih pa živi 62.328 ljudi. V 49.296 stanovanjih,
zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981, živi 102.473 ljudi.
Število v potresu porušenih ali zaradi nastalih poškodb predvidenih stavb za rušitev, v katerih
živi 5188 ljudi, za katera je treba predvideti novo stalno namestitev, je 106. Število stavb, ki jih
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je treba za potrebe ponovnega bivanja v njih temeljito prenoviti, je 5754. Za čas do končane
prenove teh stavb je treba zagotoviti začasno bivanje za 60.395 ljudi.
Za območje vpliva domnevnega potresa v osrednjem delu RS je značilno tudi večje število
stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega in večjega tveganja, skupno pet virov manjšega
tveganja (Mestna občina Ljubljana: 3, Mengeš: 1, Trzin: 1) in šest virov večjega tveganja
(občina Borovnica: 1, Domžale: 1, Ljubljana: 3, Medvode 1).
Med potencialno potresno ogrožene objekte spadajo tudi objekti energetske infrastrukture. V
območju hipotetičnega potresa v Ljubljani se nahaja 87 elektrovodov, 20 razdelilnih postaj, dve
hidroelektrarni, ena termoelektrarna-toplarna, 14 magistralnih in 12 regionalnih plinovodov.
Ocena ogroženosti Mestne občine Ljubljana zaradi potresa predvideva scenarij, da Ljubljana
razpade na štiri med seboj odrezane enote. Izpadi dobave električne energije ob večjem
potresu v Ljubljani bi bili lahko daljši zaradi razpada sistema prenosa električne energije, težje
dostopnosti do mest poškodb in splošne panike.
Ob potresu, ki lahko povzroči poškodbe, je še posebej ogrožena stavbna dediščina kot so
gradovi, palače, stara mestna jedra, stare meščanske in kmečke hiše, sakralni objekti ter
starejši industrijski in prometni objekti ter njihova oprema. Najpomembnejši med naštetimi
vrstami spomenikov so razglašeni za kulturne spomenike. Ti objekti so še posebno ogroženi
ob potresu intenzitete Vlll EMS ali več. To so več stoletij stare zgradbe, od katerih so bile
nekatere v zadnjih dvajsetih letih sicer obnovljene ter statično okrepljene v programu obnove
in revitalizacije kulturnih spomenikov. Ob tem se treba zavedati, da noben ukrep statične
okrepitve objekta ne zagotavlja njegove popolne varnosti oziroma odpornosti na potrese. Iz
razpoložljivih podatkov o številu nepremične kulturne dediščine, ki smo jih pridobili na
Ministrstvu za kulturo, izhaja, da je na prizadetem območju 4951 objektov kulturne dediščine,
med katere so vštete stavbe, stavbe s parki ali vrtovi, drugi objekti in naprave ter nekateri
spominski objekti in kraji. 4731 objektov kulturne dediščine je zgrajenih pred letom 1975.
V scenariju potresa niso upoštevane dnevne migracije, morebitno večje število ljudi zaradi
turističnih in podobnih aktivnosti, sezonski vpliv na število prisotnih ljudi, različna razporeditev
ljudi preko dneva niti morebitne verižne nesreče in njihovih učinkov. Jasno pa je, da bi zlasti
pri »ljubljanskem« potresu dnevna migracija šolarjev, dijakov, študentov ter delavcev lahko
imela pomemben vpliv. Potresni scenarij je izdelan za primer, da bi se potres zgodil v nočnem
času.

VERIŽNE NESREČE OB POTRESU
Možne posledice potresa so lahko poleg poškodb ali celo popolnih rušitev stavb tudi poškodbe
na infrastrukturi (ceste, železnice, letališča, jezovi, vodne pregrade, komunikacijska omrežja,
elektrovodi, plinovodi, naftovodi ipd.). Potres pogosto spremljajo številne verižne nesreče,
katerih škoda lahko celo presega neposredno škodo zaradi potresa. V tem primeru gre lahko
poleg izpadov oskrbe s pitno vodo, električno energijo in motenega odvijanja prometnih tokov
predvsem za naslednje verižne nesreče:



požari in eksplozije,
nesreče z nevarnimi snovmi,

December, 2018

285/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0





plazovi, podori in poplave (poškodbe in porušitve zemeljskih pregrad, vodnih zbiralnikov in
hidroenergetskih pregrad),
izpadi kritične infrastrukture,
bolezni ljudi in živali.

V oceni tveganja oziroma v analizi tveganja verižne nesreče niso obravnavane.

ANALIZA TVEGANJA NA PODLAGI SCENARIJA TVEGANJA

Ovrednotenje vplivov na ljudi
Število ljudi, katerim je treba zagotoviti novo stalno namestitev v območju domnevnega potresa
v osrednji Sloveniji (Ljubljana), je 5188, število ljudi, katerim je treba zagotoviti začasno
namestitev, pa 60.395. Stopnja tveganja glede na število trajno preseljenih ljudi ob
domnevnem potresu v osrednji Sloveniji (Ljubljana) znaša 5.
Število smrtnih žrtev potresov je odvisno od vrste okoliščin in naključij, med katere spadata
predvsem vrsta in kvaliteta zgrajenih objektov. Zato je njihovo število težko vnaprej predvideti.
Pomagati si je mogoče s pregledom in analizo podatkov o potresih, za katere so le-ti znani. V
poročilu prof. Robin Spence, dr Emily So: Estimating Shaking-Induced Casualties and Building
Damage for Global Earthquake Events, Cambridge Architectural Research Ltd; ki smo ga
pregledali, je opisano 11 velikih potresov. Pokazalo se je, da so razlike med potresi zelo velike.
Deleži smrtnih žrtev glede na celotno število prebivalcev na prizadetem območju se gibljejo od
okoli 0,5 odstotkov do celo 19 odstotkov. Glede na število prizadetih prebivalcev so deleži
smrtnih žrtev od 10 do 30 odstotkov. V potresu v Ljubljani leta 1895 je umrlo sedem ljudi.
Ljubljana je imela takrat 31.000 prebivalcev. Delež smrtnih žrtev je bil 0,02 odstotka.

Tabelarični prikaz ovrednotenja vplivov na ljudi
Smrtne žrtve

ranjeni/bolni

Evakuacija (trajni ukrep)

scenarij

število

stopnja
vpliva

število

stopnja
vpliva

število

Ljubljana

60

4

600

4

5188

stopnja
vpliva
5

privzeta
stopnja
vpliva

5

Po primerjavi in presoji navedenih deležev in upoštevanju, da je kvaliteta objektov v Ljubljani
danes boljša, kot je bila leta 1895, smo izbrali vrednosti, ki so podane v zgornji preglednici,
kjer so upoštevani tudi podatki o številu v potresu izpostavljenih ljudi (brez upoštevanja dnevne
migracije), številu ljudi, za katere je potrebna nova stalna namestitev in številu ljudi, za katere
je potrebna nova začasna namestitev. V morebitnem potresu bi bilo sicer izpostavljenih
595.939 ljudi.
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Ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino
V pripravi scenarija obravnavanega potresa smo s pomočjo spletne aplikacije POTROG
pridobili podatke o stavbnem fondu: število obstoječih stavb, število stavb, ki bi bile po
domnevnem potresu neprimerne za bivanje, število začasno neprimernih stavb za bivanje. Za
občine, kjer se nahaja večje število stavb, ki bi jih bilo treba po domnevnem potresu porušiti
ali temeljito prenoviti, smo na GURS pridobili podatke o vrednosti stavbnega fonda v občinah
z najgostejšo poselitvijo, na podlagi katerih smo predpostavili nastalo škodo na stavbah.
Tabelarični prikaz ovrednotenja gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno
dediščino

scenarij

Ljubljana

Občina

Število
stavb za
rušitev ali
temeljito
prenovo

Delež
stavb za
vrednost
rušitev ali
stavbnega
vrednost
temeljito fonda (GURS) v poškodovanih stopnja
prenovo
evrih
stavb v evrih
vpliva

Skupno
število
stavb

Ljubljana

5482

72.186

7,59 %

39.254.052.001

2.981.058.835

Kranj

102

12.089

0,84 %

4.148.463.847

35.002.342

Škofja Loka

47

7799

0,60 %

1.412.763.344

8.513.896

skupaj

3.024.575.073

5

V ovrednotenju gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino so upoštevani
le stroški stavbnega fonda, v ovrednotenju tako niso zajeti stroški motenj v gospodarstvu,
stroški v povezavi s poškodovano infrastrukturo (rušitve, motnje prometa), stroški zdravstvene
oskrbe, stroški intervencij, socialni stroški kot so npr. stroški zaradi povečanja brezposelnosti,
stroški poškodovanih vozil, vrednost kulturne dediščine (premične in nepremične). Že brez
navedenega ocenjena škoda znaša prek tri mlijarde evrov (več kot 8,35 odstotka BDP iz leta
2014)
V zgornji preglednici so zajete le večje občine na prizadetih območjih domnevnih scenarijev
potresa, ne pa tudi manjše (npr. Brezovica, Domžale, Kamnik itd.). Če bi v ta pregled zajeli
vse občine na domnevno prizadetih območjih, bi bile številke in zneski višji, ne bi pa to
spremenilo stopnje vpliva. Prav tako ne v tem pregledu ne drugod v analizi niso upoštevane
morebitne posledice verižnih nesreč.
Ovrednotenje političnih in družbenih vplivov
Ovrednotenje vplivov na delovanje državnih organov
Ocena se nanaša na možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada,
ministrstva, organi v sestavi, upravne enote) na prizadetem območju. Na tem območju je velika
prisotnost državnih ustanov.
Tabelarični prikaz ovrednotenja vpliva na delovanje državnih organov
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Možnost delovanja državnih organov na prizadetem območju

možnost

končna
vrednost
vpliva

Število ljudi

scenarij

trajanje

stopnja

stopnja
vpliva

trajanje

število ljudi

stopnja
vpliva

Ljubljana

do 15 dni

omejena

2

do 30 dni

595.939

5

3,5

Ovrednotenje vplivov na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov
Ovrednotenje vpliva se nanaša na pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in
energentov (elektrika, ogrevanje, gorivo) ter okrnjenost delovanja telekomunikacij, interneta,
vzgojno izobraževalnih ustanov, javnih storitev (dostop do medijev, zdravstvene storitve,
bančne storitve …), uporabe javnega prometa in oskrbe z življenjskimi potrebščinami.

Tabelarični prikaz ovrednotenja vpliva na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov
Delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov

Pitna voda, hrana, energenti

scenarij
Ljubljana

Okrnjeno delovanje telekomunikacij,
interneta, vzgojno izobraževalnih
ustanov, javnih storitev, uporabe
javnega prometa, oskrbe z
življenjskimi potrebščinami

končna
stopnja
vpliva

stopnja
vpliva

trajanje

stopnja

stopnja
vpliva

trajanje

število ljudi

do 15 dni

omejena

2

do 30 dni

595.939

5

3,5

Ovrednotenje psihosocialnih vplivov
V ovrednotenju vplivov so upoštevani socialni vplivi in psihološki vplivi, saj bodo posledico
potresa občutili vsi prebivalci, kar se bo izražalo s povečanim pojavom strahu med prebivalci
(strah pred novo nesrečo, strah pred posledicami nesreče) ter potrebo po novih vlogah za
dodelitev pomoči.
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Tabelarični prikaz ovrednotenja psihosocialnih vplivov
Ovrednotenje psihosocialnih vplivov
scenarij

Ljubljana

Neželeno obnašanje

Socialni vpliv

Psihološki vpliv

Stopnja vpliva

Stopnja vpliva

Opis odziva

Stopnja
vpliva

3

4

Povečan pojav strahu

4

Privzeta
stopnja
vpliva
3,67

Ovrednotenje vplivov na notranjepolitično stabilnost
Kot posledica potresa se lahko pojavijo posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij, kar glede na merila za vrednotenje tveganja predstavlja stopnjo
vpliva 2.
Tabelarični prikaz ovrednotenja vpliva na notranjepolitično stabilnost
Vpliv na notranjepolitično stabilnost

scenarij

vpliv

stopnja vpliva

Ljubljana

posamezni primeri kršitev javnega reda in miru in
kaznivih dejanj zaradi nesreče; zaznano izražanje strahu
za lastno varnost in premoženje

3

Ovrednotenje vpliva na finančno stabilnost
Pri ovrednotenju vplivov na finančno stabilnost so upoštevani vplivi na plačilno sposobnost
pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega sistema, vpliv na plačilno sposobnost
pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine.
Tabelarični prikaz ovrednotenja vpliva na finančno stabilnost

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa

scenarij

Ljubljana

trajanje
Več kot
en dan

Sprememba rasti
BDP

Pomanjkanje gotovine

stopnja
vpliva

Število
oseb

5

595.939

trajanje
več kot 7
dni

stopnja
vpliva

spremem
ba

5

do –1,5
odstotne
točke

Končna
vrednost
vpliva

stopnja
vpliva

3

4,33

Ovrednotenje vplivov na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost
Iz izkušenj preteklih potresov po svetu je pričakovati, da bo RS ob večjem potresu deležna
mednarodne pomoči, predvsem v opremi in reševalnih ekipah.
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Tabelarični prikaz ovrednotenja vpliva na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost
Vpliv na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost

scenarij

vpliv

stopnja vpliva

Ljubljana

mednarodna pomoč, še vedno stabilna država

4

Ovrednotenje skupnih političnih in družbenih vplivov
Tabelarični prikaz skupnega ovrednotenja političnih in družbenih vplivov

scenarij
Ljubljana

Prva
skupina
3,5

Skupina političnih in družbenih vpliov
Druga
Tretja
Četrta
Peta
skupina skupina skupina skupina
3,5
3,67
3
4,33

Šesta
skupina
4

Končna
vrednost
vplivov
3,67

Končna
stopnja
vplivov
4

VERJETNOST NESREČE
Merila za verjetnost nesreče
Stopnja verjetnosti

1

2

3

4

5

enkrat nad
250 let
(letna
verjetnost do
0,4 %)

enkrat na 100
do 250 let
(letna
verjetnost od
0,4 do 1 %)

enkrat na 25 do 100
let
(letna verjetnost od
1 do 4 %)

enkrat na 5 do
25 let
(letna verjetnost
od 4 do 20 %

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna verjetnost
nad 20 %)

ni skoraj
nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča,
vendar malo
verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

Letna verjetnost potresa iz obravnavanega scenarija je 0,53 odstotka, kar predstavlja povratno
dobo na 189 let. Letna verjetnost potresa domnevnega potresa intenzitete Vll–Vlll EMS na
širšem ljubljanskem območju se nahaja v območju 0,4 do enega odstotka, kar predstavlja,
glede na merila za ovrednotenje verjetnosti nesreče, verjetnost stopnje 2 – mogoča, vendar
malo verjetna nevarnost.
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Verjetnost nesreče
scenarij

verjetnost

stopnja

Ljubljana

enkrat na od 100 let do 250 let – mogoča, vendar malo
verjetna nevarnost

2

PREGLEDNICE POSAMEZNIH IN SKUPNIH VPLIVOV SCENARIJA TVEGANJA

Vpliv na ljudi
Scenarij in analiza
tveganja

Izračunana stopnja vpliva na ljudi

Stopnja vpliva

Stopnja
verjetnosti

5

5

2

Izračunana stopnja gospodarskih
vplivov in vpliva na kulturno dediščino

Stopnja vpliva

Stopnja
verjetnosti

5

5

2

Izračunana stopnja vpliva

Stopnja vpliva

Stopnja
verjetnosti

3,67

4

2

Ljubljana

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Scenarij in analiza
tveganja
Ljubljana

Politični in družbeni vplivi
Scenarij in analiza
tveganja
Ljubljana

Izračun skupnih (povprečnih) vplivov tveganja

Scenarij in
analiza
tveganja
Ljubljana

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih in
okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
skupnih
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
stopnja
skupnih
povprečnih
vplivov

Stopnja
skupnih
povprečnih
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

5

5

4

4,67

5

2

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja
srednje
zanesljiva
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11.2 Priloga 2: Scenarija tveganja: Velike in katastrofalne poplave

SCENARIJA TVEGANJA
Scenarija tveganja sta bila izdelana leta 2015, izhajata pa iz Ocene tveganja za poplave,
verzija 1.0 iz leta 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Poplave v RS so pogoste in mnogokrat povzročajo veliko škodo. Še več, med vsemi naravnimi
nesrečami, ki povzročajo večjo škodo, so poplave verjetno najpogostejša nesreča.
Poplave se lahko pojavljajo čez vse leto, najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih
padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji in so predvsem krajevne in hudourniške.
Poplave povzročajo smrtne žrtve, gospodarske izgube, družbene in okoljske škode. Škoda na
območjih poplavljanja je praviloma razmeroma velika in vključuje poškodbe stanovanjskih in
drugih objektov, gospodarske javne infrastrukture, trgovskih in industrijskih podjetij, pridelka
na kmetijskih zemljiščih itd., pogosto so prekinjeni družbeni in gospodarski procesi. Naravno
okolje lahko ob poplavah ogrozijo okolju škodljive snovi, ki se sprostijo ob poškodbi ali uničenju
objektov, kjer se predelujejo ali hranijo.
Pri oceni tveganja za poplave v Sloveniji je upoštevano, da se poplave različnih povratnih dob
v razponu od dve do 500 let, pretežno pa v razponu od pet do 100 let, pojavijo oziroma
nastopijo hkrati na večini vodotokov. Nadalje smo te verjetnosti poplavnih dogodkov upoštevali
pri oceni tveganja dveh scenarijev tveganja. Opravili smo oceno za scenarij tveganja s
povratno dobo v razponu od pet do 25 let (velike poplave z večjo verjetnostjo) in za scenarij
tveganja s povratno dobo od 25 do 100 let (katastrofalne poplave z manjšo verjetnostjo).
Za potrebe analize tveganja smo izbrali dva scenarija z različno intenziteto vpliva in različno
stopnjo verjetnosti nastopa dogodka.
Kot Scenarij tveganja 1 je izbran poplavni dogodek velike razsežnosti, kjer je poplavljena
površina od tretjine do polovice ozemlja države. Privzete so predpostavke, da je intenziteta
padavin velika in da trajajo od enega do treh dni. Izbranemu scenariju tveganja so primerljive
poplave iz leta 2007, 2009, 2010 in poplavami v septembru leta 2014. Scenarij tveganja 1 ima,
kot že omenjeno, verjetnost nastopa poplavnega dogodka med pet in 25 let.
Za Scenarij tveganja 2 je prevzeta predpostavka, da je poplavljeno od polovice do celotno
območje RS. Označujemo jih kot katastrofalne poplave in so primerljive poplavam leta 1990 in
2012. Poplavam iz 1990 so primerljive še poplave iz leta 1933. V scenariju tveganja je privzeta
predpostavka, da padavine trajajo več kot tri dni. Za ta scenarij tveganja je bila ocenjena
verjetnost pojava med 25 in 100 let.
Poplave v letu 1990 so bile največje poplave doslej. Preračunano na današnji čas so povzročile
za 551 milijonov evrov škode. Zajele so 70 odstotkov ozemlja RS, razen območja Mure in
Koprskega primorja. V vplivnem območju nevarnosti je bilo 240.000 ljudi, izseljeno 237 ljudi,
evakuirano 2600 ljudi, uničenih 190 objektov, poplavljenih 5231 objektov, poplavjeno 398
industrijskih objektov, porušenih 96 mostov, poškodovanih 280 mostov, poškodovanih 2683
kilometrov cest, uničeno 20 kilometrov železniške proge, sproženih 480 zemeljskih plazov,
registriranih 2000 zdrsov zemljin in kamnin. Največ škode je utrpelo gospodarstvo (28
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odstotkov celotne škode). Največ škode (62 odstotkov) je utrpelo območje v porečju Savinje
in Sotle.
Treba je poudariti, da je vse scenarije poplavnega dogodka nemogoče napovedati, še zlasti to
velja ob tehničnih poplavah, ko lahko pride do porušitve objekta vodne infrastrukture, npr.
visokovodnega nasipa ali visokovodnega zadrževalnika. Take poplave so zaradi hipne
sprostitve velikih količin vod zelo silovite in rušilne. V takem primeru bi lahko poplavni val zajel
poseljene površine in povzročil tako gospodarsko škodo kot povečano število smrtnih žrtev.
Tovrsten možen razvoj dogodkov v obeh scenarijih tveganja ni bil upoštevan.

ANALIZE TVEGANJA NA PODLAGI SCENARIJEV TVEGANJA
Poplav ni mogoče v celoti preprečiti, lahko pa zmanjšamo njihove potencialne posledice.
Verjetnost nastopa, jakost in trajanje so odvisni od naravnih dejavnikov, v nekaterih primerih
pa nanje vplivajo tudi antropogeni dejavniki (npr. ob tehničnih poplavah). Obdobje 1990–2014
se uvršča med obdobja s pogostejšimi poplavnimi dogodki, obenem pa so škode večje v
primerjavi s prejšnjimi obdobji zlasti zaradi večjega škodnega potenciala na poplavnih
območjih in občutnega zmanjšanja sredstev in kadra na področju urejanja voda.
V zadnjih letih se je občutno preveč finančnih sredstev in časa namenjalo analizam in študijam,
ki so premalokrat vodile k konkretnim rešitvam na terenu z namenom zmanjševanja poplavne
ogroženosti in tveganja zaradi poplav. V sklopu doseganja boljše poplavne varnosti je treba
aktivno pristopiti s konkretnimi ukrepi na terenu, tako gradbenimi (npr. gradnja visokovodnih
zadrževalnikov, vzdrževanje vodotokov itd.) kot negradbenimi (npr. ozaveščanje javnosti o
poplavni ogroženosti, prognostika ipd).
Poplavni dogodki so v zadnjih 25 letih povzročili v povprečju okoli 100 do 150 milijonov evrov
škode na letni ravni. Ob tem je treba poudariti, da se direktno škodo popisuje po ustaljenih in
uveljavljenih postopkih (aplikacija AJDA), vendar se indirektni škodi posveča premalo
pozornosti. Zaradi omenjenih škod se je treba bolj posvetiti preventivnim dejavnostim za
zmanjšanje poplavne ogroženosti.
Poplavna ogroženost se pojavlja predvsem tam, kjer je škodni potencial. Ta potencial pa se
še povečuje v primerih neustreznega načrtovanja širjenja urbanizacije (npr. širjenje južnega
dela Ljubljane na poplavno območje ob Gradaščici in Ljubljanici je značilen primer
neuresničevanja načela trajnostnega razvoja v praksi). Z vnašanjem objektov na poplavne
ravnice, ki bi morale biti namenjene delovanju naravnih procesov, se zmanjšuje prostor za
vodo in zato nastaja vedno več škodnih dogodkov z vedno hujšimi posledicami. V ekstremnih
primerih poseže urbanizacija do struge ali celo v strugo vodotoka, kar omejuje ali celo
onemogoči izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
Če je do leta 2008 še veljalo, da nam »silovitega pritiska na navidezno primerna zemljišča na
poplavnih ravnicah za enkrat, kljub pozitivni zakonodaji, ni uspelo zaustaviti«, sedaj
ocenjujemo, da je sprememba zakonodaje z izvajanjem Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) bistveno omejila vnos
novega škodnega potenciala na poplavna območja.
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Danes je na 61 OPVP, ki skupaj obsegajo 50 km2, potencialno ogroženih 130.000 prebivalcev,
23.000 stavb, 540 kulturnih spomenikov, 17.000 poslovnih subjektov, 600 kilometrov javne
infrastrukture in 400 občutljivih objektov. V letu 2018 se je začel nov proces oblikovanja OPVP,
ki jih bo po novem nekaj več. Ker je bila Ocena tveganja za poplave izdelana in dopolnjena v
obdobju 2015/2016, predvidenih sprememb in novosti na področju OPVP po tem obdobju ta
dva scenarija tveganja razumljivo ne upoštevata.
Velikokrat povzročajo večji nevarnostni potencial tudi objekti javne infrastrukture, kot so
premostitve.
Poplavno ogroženost povečuje tudi sprememba pokrovnosti tal. Padavine, ki padejo na tla
odtekajo glede na karakteristike tal (naklon, karakteristike tal ipd.). Razmerje med vodo ki
ponikne v tla in vodo, ki odteče površinsko ponazarja odtočni koeficient. Za primer lahko
poenostavljeno podamo koeficient za urbanizirane površine, kjer je površinskih odtok voda
med 90 in 100 odstotkov (asfaltirane površine, strehe itd.).

Spreminjanje odtočnega hidrograma iz povodja z razvojem urbanizacije

Večja kot je stopnja urbanizacije, večji in hitrejši je dotok padavinske vode iz porečja v strugo
vodotoka, kar povzroča višje konice pretoka v vodotoku. Posledično lahko zaradi sovpadanja
visokega pretoka v vodotoku in dodatnih količin iz urbaniziranih površin, povzroči poplavitve
predmetnega območja. Za preprečitev poplavljanja zaradi meteornih voda je treba te v največji
mogoči meri zadrževati (meteorni zadrževalniki, ponikovalnice ipd.).
Dodatne izzive na področju urejanja voda in v sklopu zagotavljanja poplavne varnosti
predstavljajo ponovne vzpostavitve in ohranitve naravnih retencijskih območji (poplavne
ravnice) in sonaravno urejanje vodotokov. Pri ponovni vzpostavitvi poplavnih ravnicah interesi
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upravljanja z vodami trčijo v druge interese v prostoru (urbanizacija, razne ekonomske rabe
zemljišč, fizične osebe ipd.), kar v številnih primerih oteži ali celo onemogoči dejavnosti za
vzpostavitev le teh. Poplavne ravnice, če so dovolj velikih dimenzij, pripomorejo k zmanjšanju
konice poplavnega vala. Glede na usmeritve vodne direktive je treba vodotoke v največji možni
meri (z namenom neposlabševanja ekološkega stanja) urejati sonaravno. Problem, ki se pri
tem pojavi, predstavljajo predvsem višji finančni vložki od »klasične gradnje« (od 10 do 25
odstotkov zaradi več ročnega dela), predvsem pa sonaravno urejanje vodotokov predstavlja
izziv v urbanih območjih, kjer je površina dejanske rabe za vodotoke nemalokrat skrčena na
minimum. V teh primerih je treba izvajati omilitvene ukrepe, s katerimi se omogoča naravne
ekološke procese v območju vodotokov.
Ne glede na poglede ali pristope izvedbe protipoplavne zaščite je treba poseljena območja
zavarovati pred poplavami in, kar je najbolj pomembno, da se ob poplavah ne bi prišlo smrtnih
žrtev.
V zadnjih letih je razvoj prognostičnih modelov (modelov za napovedovanje poplav) zelo
napredoval. Z njihovo pomočjo se lahko ogrožene prebivalce opozori že nekaj dni vnaprej,
tako, da se na poplavni dogodek lahko pripravijo (zavarovanje imovine, kopičenje zalog in
hrane, protipoplavne vreče itd.). Zavedati pa se je treba, da stoodstotne napovedi ali
protipoplavne zaščite ni. Dejansko ni mogoče napovedati vseh poplavnih dogodkov, kar se
večkrat izkaže v praksi. Leta 2014 smo bili priča tudi kar nekaj poplavnim dogodkom
hudourniške narave zaradi intenzivnih padavin (tudi do 250 l/m2 v enem dnevu). Ker so ti pojavi
izrazito lokalne narave, je lokacijo njihovega pojava nemogoče napovedati natančno. Že
manjša sprememba v zračnem tlaku ali sprememba vetrovnih tokov v ozračju lahko tak
dogodek premesti na drugo lokacijo od “predvidene”.

OCENA VPLIVOV

Vektorska mreža celic
Za izdelavo pravilne vektorske mreže kvadratnih celic velikosti stranice 75 metrov na poligonu
državne meje (Meja_SI.tab) je bila uporabljena MapBasic aplikacija Grids.mbx. Izbira velikosti
celice je pomembna za izboljšanje kakovosti generalizacije poligona, izbira začetne točke pa
vpliva na končne rezultate prostorskih analiz.
Razpoložljiva programska in strojna oprema omogočata za ozemlje celotne države izdelavo
mrežne celice velikosti stranice kvadrata 75 metrov. Prostorske analize na tako veliki mrežni
celici je še mogoče opraviti v razumnem roku, upoštevaje tako sposobnost zagona operacije,
kakor tudi čas njenega izvajanja. Glavni razlog izbire velikosti 75 metrov pa ostaja zmanjšanje
odvisnosti rezultatov od izbire izhodiščne točke mreže celic.
Za potrebe analiz celotnega škodnega potenciala so izbrane le tiste mrežne celice, ki se vsaj
v eni točki dotikajo poligona Meja_SI.tab (3.687.197 objektov za celotno območja
nevarnostnega potenciala zaradi poplav v RS). Iz tako dobljenega nabora celic pa nato
izberemo tiste, ki se vsaj v eni točki dotikajo območij poplavljanja OPKp_2012.tab (617.239
objektov), in tako dobljen podatkovni sloj uporabimo pri analizah poplavne ogroženosti.
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Prikaz mreže 75 x 75 metrov za Mestno občino Ljubljana Zgoraj in za OPVP Ljubljana jug
spodaj

Vplivi na ljudi
Vplivi na ljudi so v oceni tveganja opredeljeni z lokacijo in obsegom poplavno ogroženega
območja ter stopnjo tveganja.
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Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij (zdravje ljudi) v merilu 1:250.000
V prvih treh razredih se glede na ogroženost zdravja ljudi nahajajo naslednja območja:
1) Celje; IOG = 17.684
2) Ljubljana-jug; IOG = 16.938
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ljubljana-jugozahod; IOG = 13.687
Trbovlje; IOG = 4455
Koper; IOG = 3610
Prevalje; IOG = 3282
Idrija; IOG = 3102
Piran; IOG = 2920

9) Izola; IOG = 2866
10) Tržič; IOG = 2549
11) Domžale-vzhod; IOG = 2413
12) Grosuplje; IOG = 2363
13) Železniki; IOG = 2341
14) Zagorje ob Savi; IOG = 2178
15) Šalara; IOG = 2110
16) Šempeter pri Gorici; IOG = 1942
17) Velenje-jugozahod; IOG = 1895
18) Moste; IOG = 1861
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19) Črna na Koroškem; IOG = 1729
20) Prebold; IOG = 1603
21) Vrtojba; IOG = 1583
22) Velenje-vzhod; IOG = 1554
23) Lucija; IOG = 1521
24) Nova Gorica-zahod; IOG = 1472.
Izvedba protipoplavnih ukrepov na dveh območjih bi zmanjšala skupni poplavni škodni
potencial zdravja ljudi za 10 odstotkov, ureditev poplavnih razmer na dodatnih šestih območjih
pa še za 10 odstotkov.
Za Scenarij tveganja 1 so bili uporabljeni razpoložljivi podatki o številu mrtvih zaradi poplav iz
različnih virov.
Smrtne žrtve ob poplavnih dogodkih (zbrano iz več virov)

1852
1872
1903
1910
1924
1925
1926
1933
1954
1965
1966
1989
1990
1992
1994
1995
1998
2000
2004
2007
2010
2014

Publikacija Kronika izrednih vremenskih
dogodkov XX. stoletja
več smrtnih žrtev
nekaj smrtnih žrtev
10 do 15, + 2 smrtni žrtvi
smrtne žrtve
15 (po ocenah 19)
2
14 + več smrtnih žrtev na porečju Savinje

URSZR

10
17
22

25
3
smrtne žrtve
3
1
1

FGG

1
1
1
1
1
1
4
3

2

2
7
6
5

2*
*Neuraden podatek iz medijev.

Za Scenarij tveganja 2 so privzete smrtne žrtve iz leta 1933, ker so te poplave primerljive s
poplavami v letu 1990. Poplavi sta sicer v časovnem razmiku 57 let, kar sovpada z izbrano
verjetnostjo pojava, vendar so bili ti podatki izbrani z drugim razlogom. Poplava leta 1933 je
bila izbrana na podlagi predpostavke, da bomo čez nekaj desetletij imeli dosti slabše
protipoplavne objekte, ker se trenutno še funkcionalnim objektom bliža konec njihove
življenjske dobe, v njihovo vzdrževanje pa se namenja vse manj denarja.
Glavni cilj, poleg omejevanja škod, je varovanje človeških življenj. Veliko število smrtnih žrtev
se na žalost zgodi medtem, ko poplavljenci rešujejo svoje premičnine ali nepremičnine. V ta
namen je Ministrstvo za okolje in prostor (v imenu ministrstva jih izvaja IzVRS), v sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi, v drugi polovici leta 2015 organiziralo večje število ozaveščevalnih
dogodkov, v okviru katerih želi poplavno ogroženim prebivalcem in drugim poplavno
ogroženim subjektom (npr. gospodarskim, javnim in drugim poplavno ogroženim subjektom)
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približati čim več uporabnih in javno dostopnih informacij ter znanj o tem, kako se čim bolj
učinkovito obvarovati pred neprijetnimi posledicami morebitnih prihodnjih poplav. Tako
imenovane ozaveščevalne aktivnosti spadajo med negradbene protipoplavne ukrepe.
Ministrstvo za okolje in prostor s takšnimi aktivnostmi zato še naprej izpolnjuje svojo zavezo o
bolj izvedbenem in na teren naravnanem pristopu k obvladovanju poplavne ogroženosti.

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Vpliv na okolje
Vplivi na okolje so v oceni tveganja opredeljeni z lokacijo in obsegom poplavno ogroženega
območja ter stopnjo tveganja.

Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij (okolje) v merilu 1:250.000
V prvih dveh razredih se glede na ogroženost okolja nahajajo naslednja območja:
1) Homec-Nožice; IOG = 1,776
2) Gameljne; IOG = 1,047
3) Podtabor; IOG = 1,017
4) Ljubljana-Jarše; IOG = 0,67.
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SEVESO zavezanci (12)
UPRAVLJALEC
CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA
CELJE, D.D., Kidričeva 26, 3001 Celje
INTERINA d.o.o., Ljubljana -Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana

ZAP_ST_ODLOC VIR_TVEGANJ
BE
A
6
manjši

Dp_dej
0.5

Dp

MC

50

150

10

manjši

0.5

50

50

11

manjši

0.5

50

50

7

večji

1

100

100

17

manjši

0.5

50

100

16

večji

1

100

100

PROEKS d.o.o., Letališka 27 a, 1000 Ljubljana
Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana
STEKLARNA HRASTNIK - D.D., Cesta 1.maja 14, 1430
Hrastnik
STEKLARNA ROGAŠKA D.D., Ulica talcev 1, 3250
Rogaška Slatina
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O., Ob železnici
27, 1420 Trbovlje

23

manjši

0.5

50

100

23

večji

1

100

100

25

manjši

0.5

50

83

20

večji

1

100

133

27

manjši

0.5

50

150

TKI HRASTNIK, D.D., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

22

večji

1

100

200

ISTRABENZ PLINI d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper
ISTRABENZ PLINI d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper
MINERVO d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27a, 1000
Ljubljana
PETROL Slovenska energetska družba, d.d., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

IPPC zavezanci (31)
UPRAVLJALEC
Ambrož Martin s.p., Lahovče 101,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Cinkarna Celje d.d., Kidričeva ulica
26, 3000 Celje
COLOR Industrija sintetičnih smol,
barv in lakov d.d., Komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode
Farme Ihan d.d., Breznikova cesta
89, 1230 Domžale
COLOR Industrija sintetičnih smol,
barv in lakov d.d., Komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode
Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja
Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Polje
15, 5290 Šempeter pri Gorici
Jata Emona d.o.o.,
Agrokombinatska cesta 84, 1000
Ljubljana
Hedl Jože, Spodnja Vižinga 14,
2360 Radlje ob Dravi
MPI Metalurgija, plastika in inženiring
- RECIKLAŽA d.o.o., Žerjav 79, 2393
Črna na Koroškem
NIKO d.d., Otoki 16, 4228
Železniki
PALOMA SLADKOGORSKA Tovarna
papirja d.d., Sladki Vrh 1, 2214
Sladki Vrh
Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o.,
Ižakovci 188, 9231 Beltinci
PAPIR SERVIS d.o.o., Pod ježami 3,
1000 Ljubljana
Papirnica Vevče d.o.o., Papirniška
pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Zap._st_
odlocbe
121

SEVESO

Hp

NE

SIF_DEJAVNOST
2.6

Dp_dej

Dp

MC

1

Doseg
_r_km
10

1

100

100

247

DA

4.4

1

20

1

100

150

161

DA

4.1 h

1

20

1

100

100

170

NE

6.6 b, 6.6 c

1.75

5

0.75

75

150

217

DA

4.1h

1

20

1

100

100

110

NE

2.5 b

2

5

0.67

67

67

222

NE

2.6

1

10

1

100

100

244

NE

6.6 a

1.75

5

0.75

75

75

125

NE

6.6 a

1.75

5

0.75

75

75

204

NE

5.1, 2.5 a

1

10

1

100

100

26

NE

2.6

1

10

1

100

100

149

NE

6.1 b, 1.1

1

10

1

100

100

75

NE

6.6 b, 6.6 c

1.75

5

0.75

75

75

237

NE

6.1 b

2

10

0.67

67

67

180

NE

1.1, 6.1 b

1

10

1

100

100
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UPRAVLJALEC
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj
Petrol d.d., Dunajska cesta 50,
1527 Ljubljana
Petrol Energetika d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva
ulica 28, 3270 Laško
POCINKOVALNICA d.o.o.,
Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje
RADEČE PAPIR Proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Njivice 7,
1433 Radeče
Steklarna Hrastnik d.d., PE Vitrum,
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica
talcev 1, 3250 Rogaška Slatina
TAB Tovarna akumulatorskih baterij
d.d., Polena 6, 2392 Mežica
TAB Tovarna akumulatorskih baterij
d.d., Polena 6, 2392 Mežica
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje
TITAN d.d., Kovinarska cesta 28,
1241 Kamnik
Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za
Savo 6, 1430 Hrastnik
Vzreja perutnine Sašo Žaljec s.p.,
Lipova ulica 5, Ihan, 1230 Domžale
Paloma Tovarna lepenke Prevalje
d.d., Nicina 10, 2391 Prevalje
TCG Unitech LTH-ol d.o.o.,
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Zap._st_
odlocbe
89

SEVESO
NE

SIF_DEJAVNOST
6.6 a

229

NE

188

Hp

Dp_dej

Dp

MC

1.75

Doseg
_r_km
5

0.75

75

75

6.5

2.25

5

0.58

58

58

NE

1.1

1

10

1

100

100

112

NE

6.4 b 2

1.75

5

0.75

75

75

46

NE

2.6, 2.3 c

1

10

1

100

100
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Izvedba protipoplavnih ukrepov na dveh območjih bi zmanjšala skupni poplavni škodni
potencial okolja (zavarovana območja: Natura2000 + vodovarstvena območja + kopalne vode)
za 33 odstotkov, na dodatnih dveh pa še za 33 odstotkov. Poleg tega bi izvedba
protipoplavnih ukrepov na dodatnih 36 lokacijah zmanjšala skupni poplavni škodni potencial
okolja (IPPC in SEVESO zavezanci) za 50 odstotkov.

Vpliv na gospodarske dejavnosti
Vplivi na gospodarske dejavnosti so v oceni tveganja opredeljeni z lokacijo in obsegom
poplavno ogroženega območja ter stopnjo tveganja, ki jo določa vrednost indeksa.
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Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij (gospodarske dejavnosti) v merilu 1:250.000

V prvih štirih razredih se glede na ogroženost gospodarskih dejavnosti nahajajo
naslednja območja:
1) Celje; IOG = 3,369
2) Koper; IOG = 2,865
3) Ljubljana-Vič; IOG = 2,059
4) Idrija; IOG = 1,021
5) Šempeter pri Gorici; IOG = 1,010
6) Železniki; IOG = 0,947
7) Kamnik-Spodnje Perovo; IOG = 0,78
8) Štore; IOG = 0,770(area_min!)
9) Maribor; IOG = 0,770(area_min!)
10) Ljubljana-Studenec(2); IOG = 0,684(area_min!)
11) Slovenj Gradec; IOG = 0,64
12)
13)
14)
15)
16)

Hrastnik; IOG = 0,554(area_min!)
Ljubljana-Studenec(1); IOG = 0,489
Nazarje(1); IOG = 0,478
Koper-Šalara; IOG = 0,462
Nazarje(2); IOG = 0,447(area_min!)
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Sladki Vrh; IOG = 0,445(area_min!)
Rogaška Slatina; IOG = 0,436(area_min!)
Lendava; IOG = 0,411
Ljubljana-Dolgi most; IOG = 0,409
Celje-Trnovlje; IOG = 0,404.

Izvedba protipoplavnih ukrepov na dveh območjih bi zmanjšala skupni poplavni škodni
potencial gospodarskih dejavnosti za 10 odstotkov, ureditev poplavnih razmer na dodatnih treh
območjih pa še za 10 odstotkov, na 6 + 10 = 16 dodatnih območjih pa za 20 odstotkov.

Vpliv na kulturno dediščino
Vplivi na kulturno dediščino so v oceni tveganja opredeljeni z lokacijo in obsegom poplavno
ogroženega območja ter stopnjo tveganja, ki jo določa vrednost indeksa.
V prvih dveh razredih se glede na ogroženost kulturne dediščine nahajajo naslednja območja:
1) Celje; IOG = 56,51
2) Železniki; IOG = 26,27
3) Piran; IOG = 18,48
4) Novo Mesto; IOG = 16,80
5) Vransko; IOG = 16,08
6) Kropa; IOG = 15,02
7) Koper; IOG = 13,84
8) Laško; IOG = 13,72
9) Bistrica pri Tržiču; IOG = 11,32
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Škofja Loka; IOG = 10,41
Rogaška Slatina; IOG = 9,92
Kamna Gorica; IOG = 9,41
Vojnik; IOG = 9,39
Radeče; IOG = 8,37
Mozirje; IOG = 8,02
Izola; IOG = 7,92
Podkoren; IOG = 7,70
Idrija; IOG = 7,62
Krško; IOG = 7,04
Kostanjevica na Krki; IOG = 6,95
Maribor; IOG = 6,64
Grajska vas; IOG = 6,64
Trbovlje; IOG = 6,42
Podnanos; IOG = 6,24
Slovenske Konjice; IOG = 6,00
Gornji Grad; IOG = 5,93
Preddvor; IOG = 5,79
Kozje; IOG = 5,79
Begunje na Gorenjskem; IOG = 5,31
Vitanje; IOG = 5,23
Brezje pri Tržiču; IOG = 5,21
Ptuj; IOG = 5,16
Radmirje; IOG = 5,07
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Dobrna; IOG = 4,95
Zgornje Poljčane; IOG = 4,87
Fram; IOG = 4,8.

Izvedba protipoplavnih ukrepov na devetih območjih bi zmanjšala skupni poplavni škodni
potencial kulturne dediščine za 10 odstotkov, ureditev poplavnih razmer na dodatnih 27
območjih pa še za 10 odstotkov.

Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij (kulturna dediščina) v merilu 1:250.000

Na podlagi analize v postopku predhodne ocene poplavne ogroženosti so bili določeni indeksi
vpliva na kulturno dediščino. Višji kot je indeks, večji je vpliv.
Opravljena je bila tudi ocena vplivov na ljudi na podlagi meril za ovrednotenje tveganja.

Vpliv na občutljive objekte
Vplivi na občutljive objekte so v oceni tveganja opredeljeni z lokacijo in obsegom poplavno
ogroženega območja ter stopnjo tveganja.
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Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij (občutljivi objekti) v merilu 1:250.000

V prvih treh razredih se glede na ogroženost občutljivih objektov nahajajo naslednja območja:
1) Ljubljana-jug; IOG = 54.985
2) Celje; IOG = 32.296
3) Mošenik-Radeče; IOG = 27.384
4) Prevalje; IOG = 19.311
5) Tremerje-Obrežje; IOG = 15.416
6) Dravograd; IOG = 12.433
7) Mežica; IOG = 8133
8) Hrušica-Jesenice; IOG = 7331
9) Vransko; IOG = 5766
10) Piran; IOG = 5639
11) Moste; IOG = 5582
12) Brezje pri Dobrovi-Razori; IOG = 5152
13) Maribor-nabrežje; IOG = 4987
14) Idrija; IOG = 4886
15) Vitanje-(Socka); IOG = 4759
16) Brestanica-Krško; IOG = 4400.

Izvedba protipoplavnih ukrepov na dveh območjih bi zmanjšala skupni poplavni škodni
potencial gospodarskih dejavnosti za 10 odstotkov, ureditev poplavnih razmer na dodatnih treh
območjih pa še za 10 odstotkov, na 11 dodatnih območjih pa še za 10 odstotkov.
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Skupna ocena vplivov
V prvih petih razredih ogroženosti se na podlagi podatkov kart razvrstitve poplavno ogroženih
območij zdravja ljudi, okolja, kulturne dediščine, gospodarskih dejavnosti in občutljivih objektov
na kombinacijski karti nahaja 1+1+4+9+14 = 29 poplavno ogroženih območij. Pomembna so
zlasti tista dodatna območja, ki sicer niso uvrščena med pomembnejša po nobeni izmed vrst
ogrožencev, imajo pa velik kombinacijski indeks ogroženosti (podčrtano):
1) Ljubljana-jug; IOG = 20 047
2) Celje; IOG = 13 274
3)
4)
5)
6)

Renke-Hrastnik-Radeče; IOG = 6938
Rifengozd-Laško-(Zidani Most); IOG = 4860
Prevalje-Ravne na Koroškem; IOG = 3290
Koper-jug; IOG = 2693

7) Idrija; IOG = 2331
8) Tržič; IOG = 2019
9) Železniki; IOG = 1920
10) Vrtojba-Šempeter pri Gorici; IOG = 1826
11) Rožno-Krško; IOG = 1780
12) Komenda-Moste-Suhadole; IOG = 1538
13) Brezje pri Dobrovi-Dobrova; IOG = 1521
14) Litija-Sava; IOG = 1420
15) Domžale-vzhod; IOG = 1368
16) Vransko; IOG = 1353
17) Trbovlje; IOG = 1347
18) Zalog-Podgrad-Videm; IOG = 1330
19) Portorož-Lucija; IOG = 1 243
20) Šentjanž pri Dravogradu-Dravograd; IOG = 1229
21) Nova Gorica-zahod; IOG = 1203
22) Maribor-nabrežje; IOG = 1193
23) Lendava; IOG = 1187
24) Mežica; IOG = 1166
25) Laze pri Dolskem-Kresnice; IOG = 1158
26) Horjul; IOG = 1105
27) Vitanje-(Socka); IOG = 1094
28) Hrušica; IOG = 1058
29) Grosuplje; IOG = 1019.
Izvedba protipoplavnih ukrepov za območji Ljubljana-jug in Celje bi zmanjšala skupni poplavni
škodni potencial za 20 odstotkov, ukrepi za 4 + 9 dodatnih območij pa še za 20 odstotkov.
Naslednjih 14 območij bi prispevalo k dodatnemu 10 odstotnemu zmanjšanju skupnega
škodnega potenciala.
Na podlagi analize v postopku predhodne ocene poplavne ogroženosti so bili določeni indeksi
kombiniranega vpliva. Višji kot je indeks, večji je vpliv.
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Glede na zgoraj navedeno je treba poudariti, da je bilo pri pripravi ocene ogroženosti
indeksiranje vplivov opravljeno tako individualno (vpliv na ljudi, gospodarstvo, okolje, kulturno
dediščino in občutljivi objekti) kot v kombinaciji vseh vplivov. Natančno stopnjo ogroženosti za
posamezni ogrožen element v prostoru ali njihov agregiran vpliv, si zato lahko ogledamo na
površinski enoti 75 x 75 metrov na kartografskih podlogah, ki bodo prikazana v zaključni fazi
ocene tveganja za poplave.
Na podlagi petih kart razvrstitve poplavno ogroženih območij (zdravje ljudi, okolje,
gospodarske dejavnosti, kulturna dediščina in občutljivi objekti) je bila izdelana skupna karta
razvrstitve poplavno ogroženih območij, ki na ravni države opredeljuje skupne vplive tveganja
poplav in določa 1190 relevantnejših potencialno poplavno ogroženih območij skupne površine
106 km2, na katerih se nahaja 225.063 prebivalcev, 43.649 stavb, 26.425 poslovnih subjektov
in 5038 objektov kulturne dediščine.

Karta razvrstitve poplavno ogroženih območij v Sloveniji v merilu 1:250.000

Izmed potencialno ogroženih območij je 61 takih (gre za OPVP), na katerih se nahaja skupno
50 odstotkov celotnega poplavnega škodnega potenciala države. Iz karte lahko razberemo, da
sta najbolj potencialno ogroženi območji oziroma območji z največjim ocenjenim potencialnim
tveganjem, območji Ljubljana-jug in Celje.
Agregirani podatki karte razvrstitve na raven porečij/povodij kažejo, da ima porečje Srednje
Save največji indeks potencialne ogroženosti, sledita Savinja in Drava, nato Zgornja Sava in
Spodnja Sava, nekoliko manjši indeks pa imajo Soča in Mura ter povodje jadranskih rek z
morjem, torej se na njihovih območjih poplavljanja nahaja manj škodnega potenciala
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(prebivalcev, stavb, kulturnih spomenikov, poslovnih subjektov, industrijskih obratov in naprav,
pomembnejše infrastrukture in drugih občutljivih objektov).
Poplavna ogroženost porečij/povodij

Število OPVP
Število
prebivalcev na
OPVP
Število stavb na
OPVP

Mura

Drava

Savinja

Zgornja
Sava

Srednja
Sava

Spodnja
Sava

Soča

4

5

9

6

19

8

7

jadranske
reke z
morjem
3

2100

8500

23.000

10.500

56.000

5000

12.000

12.000

500

1500

3200

1700

10.100

10.000

2500

27.000

VERJETNOST IN ZANESLJIVOST ANALIZ TVEGANJA
Na podlagi predhodnih izsledkov analize poplavne ogroženosti v predhodni oceni poplavna
ogroženosti je bila opravljena tudi oceno tveganja za poplave po merilih za ovrednotenje
tveganja in verjetnosti mza nesrečo. Pri tem pa je treba poudariti, da so bili vsi vplivi analizirani
zgolj na območjih ki so prepoznana kot območja s poplavnim potencialom, ne pa tudi za
območja izven njih.
Verjetnost analiz tveganja
Poplave, ki so podobne Scenariju tveganja 1, se lahko pojavijo vsakih pet do 25 let, poplave
primerljive s poplavami po Scenariju tveganja 2, pa se predpostavlja, da se lahko pripetijo
vsakih 25 do 100 let.
Zanesljivost analiz tveganja
Analiza opravljena za vplive na ljudi, gospodarstvo, okolje, kulturno dediščino in občutljive
objekte, so razmeroma zanesljive. Manjša zanesljivost je pri analizi političnih in družbenih
vplivov, kjer je podana subjektivna ocena.

PRIMERJAVA VPLIVOV TVEGANJA Z MERILI ZA OVREDNOTENJE TVEGANJA IN
VERJETNOSTI ZA NESREČO

Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje vplivov
Primerjava rezultatov analiz tveganja z ustreznimi merili za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo pomeni enega najpomembnejših delov vsake ocene tveganja za
posamezno nesrečo. Z merili lahko ocenimo težo vsake nesreče oziroma vplivov in verjetnosti
tveganja ter posameznih scenarijev oziroma analiz tveganja. Ker so merila za ovrednotenje
vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo enotna za vsa tveganja, je omogočena tudi
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primerjava vplivov oziroma posledic in verjetnosti za nesrečo posameznega tveganja tudi z
drugimi tveganji.
Scenarij tveganja 1 je primerljiv z realnimi poplavnimi dogodki iz let 2007, 2009, 2010 in
septembra 2014, medtem ko je Scenarij tveganja 2 primerljiv s poplavnimi dogodki iz let 1990
in 2012.

Primerjava in analiza rezultatov vplivov na ljudi
Vplivi na ljudi se ovrednoti predvsem preko število smrtnih žrtev, število ranjenih ali bolnih,
število trajno preseljenih, število ljudi, ki živijo in delajo na območjih, ki jih je prizadela nesreča,
in drugo. Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi vplivi (kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče), se ti vplivi uporabijo oziroma določijo z oceno smrtnih žrtev in
ranjenih ali bolnih ljudi v obdobju 10 let po nesreči. Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na
ljudi so izražena v številu mrtvih, ranjenih ali bolnih in trajno preseljenih ljudi.
Na jezu HE Vaiont v Italiji, ki so jo zgradili leta 1959, se je 9. oktobra 1963 ob polnjenju
akumulacijskega bazena vanj zrušil velik zemeljski plaz. Plaz je povzročil preliv vode čez
pregrado (več kot 50 milijonov kubičnih metrov), ki se je v 250-metrskem valu spustila proti
dolini. Poplavni val je uničil več vasi in povzročil smrt 1917 ljudi.
Obilne padavine v Logu pod Mangartom sredi novembra 2000 (poudariti je treba tudi izredno
predhodno namočenost – oktobra in novembra 2000 je tam padlo skupaj 1872 l/m2 padavin)
so povzročile povečanje hudournega Mangartskega potoka in drugih manjših pritokov. Voda
je prepojila nakopičeno gmoto materiala zemeljskega plazu, ki se je nato v zgornjem delu
Mangartskega potoka splazila kot drugi murasti ali drobirski tok, ki je zdrvel najprej po zelo
strmi strugi Mangartskega potoka in nato naprej po strmo nagnjeni strugi Predelice do
Zgornjega Loga. Tam je podrl most, porušil šest objektov in jih še več poškodoval, ter odnesel
sedem ljudi.
V zadnjih letih so v porastu primeri smrtnih žrtev, ko ponesrečenci želijo rešiti svoje premičnine
(avtomobili ipd.) in zavarovati svoje nepremičnine (stanovanjski objekti itd.). Stopnja ranljivosti
za te primere je zelo odvisna od pogostosti nastopa poplav (zavedanje poplavne nevarnosti)
in o ozaveščanju ogroženih prebivalcev o sami nevarnosti poplav in kako postopati med
poplavnim dogodkom. Ob poplavah na Azurni obali blizu mesta Antibes v Franciji jeseni leta
2015 je umrlo v eni noči najmanj 40 ljudi. Žrtve so utonile v domu za ostarele, ko jih je voda
zajela v spanju, nekaj ljudi je umrlo, ko so v neurju poskušali parkirati svoja vozila na varno in
nekateri so utonili v avtomobilu, ki je obtičal v poplavljenem predoru.
V RS imamo do sedaj malo primerov poplavnih dogodkov z velikim številom smrtnih žrtev,
vendar se je treba zavedati, da imamo kar veliko število ogroženih prebivalcev zaradi poplav.
V Sloveniji je bilo leta 2012 identificiranih 1190 relevantnejših potencialno poplavno ogroženih
območij skupne površine 106 km2, na katerih se nahaja 225.063 prebivalcev in 43.649 stavb,
od tega pa jih 130.000 živi na 61 OPVP. Na teh OPVP je 23.000 stavb.
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Glede na navedeno število ogroženih prebivalcev na območju nevarnostnega potenciala
zaradi poplav je ocena vplivov na ljudi pri obeh scenarijih tveganja realna, vendar ob
predpostavki, da se poplave razvijajo v daljšem časovnem obdobju (nekaj dni) in da ni
intenzivnih lokalnih neurji ali drugih nepredvidenih okoliščin.

Ovrednotenje vplivov na ljudi
Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi
število mrtvih

1

2

3

4

5

do 5

nad 200

do 5
do 10
do 10
do 20

10–50
20–50

50–100
200–1000
S2
200–500
200–500

nad 100
nad 1000

število ranjenih ali bolnih(10 let)*
število trajno preseljenih

10–50
S2
10–50
50–200
S1
50–200
50–200

50–200

število mrtvih (10 let)*
število ranjenih ali bolnih**

5–10
S1
5–10
10–50

nad 500
nad 500

*Za

nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene/bolne ljudi (10 let) po potrebi
določijo posebej oziroma dodatno, kot navedeno zgoraj
** med ranjene ali bolne spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah
tveganj lahko ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej. Njihovo število se prišteje k siceršnjemu
številu ranjenih oziroma bolnih ljudi.

Pri številu mrtvih in poškodovanih ljudi je treba upoštevati tudi morebitne mrtve in poškodovane
pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči,
policistov, vojakov in intervencijskih ekip raznih služb (npr. ekipe elektropodjetij, komunale,
nujne medicinske pomoči ipd.), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih ukrepov iz
svojih pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje v trajanju eno leto po
nesreči.
Scenarij tveganja 1 predvideva manjše število prizadetih statističnih regij kot Scenarij tveganja
2. Ob tem se za oba scenarija tveganja predvideva, da nastopijo »normalne poplave« brez
izrednih dogodkov kot so porušitev objektov vodne infrastrukture (vodni zadrževalnik, nasipi
ipd.) ali kombinirane nesreče (npr. žled, razlitja nevarnih snovi ipd.).
Glede na predviden obseg poplavnega dogodka in na podlagi analiziranih podatkov preteklih
poplav smo ocenili, da je vpliv na ljudi za Scenarij tveganja 1 uvrščen v tretjo stopnjo. Po istem
principu smo določili, da je vpliv na ljudi za Scenarij tveganja 2 ocenjen s stopnjo 4.
Za določitev vplivov za Scenarij tveganja 1 (velike poplave) so se uporabili podatki primerljivih
poplav iz leta 2007 in 2010. Leta 2007 je v poplavah umrlo šest oseb, v poplavah iz 2010 pa
pet oseb. Za katastrofalne poplave (Scenarij tveganja 2) se predvideva večje število mrtvih
oseb (med 10 in 20, primerljivost poplave 1990 in poplave leta 1933). Ob tehničnih poplavah
(porušitev nasipa ali visokovodnega zadrževalnika) in spleta okoliščin je lahko število smrtnih
žrtev višje od 200.
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Ocena gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino
Ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino

1

2

3

do 0,3 %
BDP

0,3 % do 0,6 %
BDP

0,6 % do 1,2 %
BDP

do 100
milijonov evrov

100–220
milijonov evrov

220–440
milijonov evrov
S1

4
1,2 % do 2,4 %
BDP
440–880
milijonov evrov

5
nad 2,4 %
BDP
več kot 880
milijonov evrov

S2

Upoštevan je BDP iz leta 2014 (36,2 milijarde evrov).

Za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino so bili
uporabljeni podatki zgodovinskih poplavnih dogodkov. Leta 2007 je bila poplavljena tretjina
ozemlja RS, kjer je bilo poškodovanih 4329 stanovanjskih objektov, 979 gospodarskih
objektov, 61 javnih zavodov, 192 podjetij, 347 kilometrov državnih in 1591 kilometrov občinskih
cest, 147 mostov, 17 kilometrov vodovodnega omrežja, sedem kilometrov električnega
omrežja, 48 vodnih zajetij, sproženo 432 zemeljskih plazov in 29 s plazovi ogroženih stavb.
Poplava v letu 2012 je bila obširnejša, saj je obsegala tri četrtine statističnih regij v RS in z
večjo škodo kot poplave iz leta 2007. Prizadetih, poplavljenih ali poškodovanih je bilo 3608
stanovanjskih objektov, 658 upravnih in gospodarskih objektov in 10 šol, evidentiranih je bilo
397 zemeljskih plazov.
Poplave 2012 so bile obširnejše od poplav 2007. Poplavljenih je bilo okoli 700
večstanovanjskih objektov ter večje število gospodarskih in poslovnih objektov.
Skupno je v RS 1190 relevantnejših potencialno poplavno ogroženih območij, na katerih se
skupno nahaja 43.649 stavb, 26.425 poslovnih subjektov in 5038 objektov kulturne dediščine.
Na 61 OPVP je potencialno ogroženih 23.000 stavb, 540 kulturnih spomenikov, 17.000
poslovnih subjektov, 600 kilometrov javne infrastrukture in 400 občutljivih objektov.
Glede na analize iz predhodne ocene ogroženosti v kombinaciji z merili za ovrednotenje
vplivov tveganja za nesrečo je bila za Scenarij tveganja 1 ugotovljena tretja stopnja, za Scenarij
tveganja 2 pa četrta stopnja gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino.
Z vsakimi dodatnimi poplavami pa se povečuje še škoda zaradi necelovite sanacije posledic
prejšnjih poplav.
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Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov
Merila za ovrednotenje vplivov na delovanje državnih organov
Ob poplavnem dogodku je delovanje pristojnih državnih organov vedno omejeno, v največ
primerih pa zelo okrnjeno. Pri oceni so glede na tip poplave upoštevani dejavniki, kot so čas
zadrževanja in odtok vode ter posledice posamezne poplave.
Možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju
trajanje
omejena
zelo okrnjena
Do 2 dni
1
1
Do 7 dni
1
1
Do 15 dni
2
2
3 S1
Do 30 dni
2
4 S2
Več kot 30 dni
3
*1–5: Stopnja vpliva. Ocena zanesljivosti vsebin v tej preglednici je nizka.

onemogočena
2
2
3
4
5

Poplave omejujejo dostop tako do poplavljenih območij kot do ogroženih oseb. Največji vpliv
predstavlja onemogočen dostop na območja nesreče. Kombinacija dveh dogodkov lahko
onemogoči dostop do prizadetih lokacij zaradi uničenja povezovalnih poti (npr. Polhov Gradec
avgusta 2014, porušitev mostov in zasutje cestne infrastrukture). Nekatere lokacije še danes
niso dostopne zaradi posledic žledoloma leta 2014 (npr. nekatera zaledja vodotokov).
Normalno izvajanje nalog pristojnih organov se lahko prične vsaj po izvedbi najnujnejših
intervencijskih del.
V spodnji preglednici je podana ocena vplivov na izvajanje storitev.
Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3 S1
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4 S2
5

Nad 50.000
2
3
4
5
5

Ocenjena parametra v zgornji preglednici sta pogojena s predpostavko, da se interventna dela
in tudi del sanacijskih del izvedejo nemudoma po nesreči. V nasprotnem primeru bi bil časovni
interval vpliva daljši.
Poplava lahko prizadene različne vrste storitev, ki se nahajajo na poplavnih območjih. Koliko
časa in v kakšnem obsegu je storitev lahko ovirana, je odvisno od same storitve. V določenih
primerih so lahko posledice odpravljene že v nekaj dneh, v povprečju pa ocenjujemo, da so
zaznani neželeni vplivi vsaj od dva do štiri tedne.
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Merila za ovrednotenje vplivov na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov
Opravljena je bila tudi ocena, kako lahko različni scenariji poplave vplivajo na dobavo osnovnih
surovin kot so voda, elektrika in drugih energentov.
Pomanjkanje ali otežen dostop do vode, hrane in elektrike
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2 S1
3
4
5

1
2
3 S2
4
5

2
3
4
5
5

Ob poplavah predstavlja najvišje tveganje dostop do pitne vode, zlasti zaradi onesnaženja
podtalnice, medtem ko je dostop do drugih dobrin ocenjen kot srednje tvegan. Skupna ocena
vplivov (voda, hrana, elektrika) za posamezni scenarij tveganja je bila ocenjena, kot prikazuje
zgornja preglednica.
V spodnji preglednici je podana ocena o motenosti oskrbe s storitvami kot posledica
poplavnega dogodka, kot so: uporaba interneta in telekomunikcijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve), uporaba javnega prometa in oskrba/nabava
življenjskih potrebščin.

Okrnjena ali onemogočena uporaba interneta, zamujanje na delovna mesta, uporaba javnih
storitev, uporaba javnega prometa itd.
Število ljudi/
Do 500
Od 500 do 5000
Od 5000 do 50.000
Nad 50.000
trajanje
Do 2 dni
1
1
1
2
Do 7 dni
1
2
2
3
3 S1
Do 15 dni
2
3
4
4 S2
Do 30 dni
3
4
5
Več kot 30 dni
4
5
5
5
Za nadaljnje delo se upošteva vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin
enako stopnjo vpliva, se upošteva tisto, pri kateri je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih
prizadeto enako število ljudi, se upošteva tistega, pri katerih je trajanje daljše.

V postopku ocenjevanja je bil zaznan največji vpliv na uporabo javnih storitev in uporabo
javnega prometa. Sledi mu nezmožnost prihoda ali zamujanje na delovna mesta.
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Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov

Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno/neželeno obnašanje (behavioural
reactions), kot je izogibanje obiskovanja šol, vrtcev, zavestno neprihajanje na delo; zavestna
neuporaba javnega prevoza; tendenca po preselitvi; neracionalne finančne operacije
(množični dvigi gotovine itd.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin itd.
Število ljudi
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2 S1
3
4
5

1
2
3 S2
4
5

2
3
4
5
5

Na podlagi napovedi o povečanji stopnji hidrološke nevarnosti se ljudje, posebno še tisti, ki so
poplavljeni pogosteje, pričnejo pripravljati na morebitni poplavni dogodek (v obdobju od enega
do pet dni). Za potrebe samozaščite se prične pripravljati zaloge vode (zaradi možnosti
oporečne vode), naftnih derivatov (vodne črpalke), poplavnih vreč, peska ipd.
Ob pretirani napovedi in nepravilnemu poročanju medijev o razsežnosti prihajajočega
dogodka, je možno zaznati tudi ekstremne odzive prebivalstva, kot se je leta 2015 pripetilo v
New Yorku ob napovedi katastrofalnega hurikana. Ljudje so panično kopičili vse mogoče vrste
zalog. Na podlagi napisanega je pravočasno in korektno obveščanje javnosti zelo pomembno.
Leta 2014 je v RS zaradi več zaporednih poplavnih dogodkov bilo zaznati nakup več vodnih
črpalk za lastne potrebe, protipoplavnih vreč, samozaščitnih protipoplavnih elementov itd.
Ob poplavnem dogodku so prizadeti vsi sloji družbe na prizadetem območju (območje
nevarnostnega potenciala poplav). V času po poplavi se povečajo zahtevki za državno pomoč
in zahtevki za povračilo škode, ki je nastala zaradi poplav. Poplave nemalokrat uničijo
premičnine (pohištvo, avtomobile itd.) in povzročijo škodo na nepremičninah (sušenje stavb,
pleskanje itd.). Vsak vdor vode v stavbe ali objekte povzroči škodo, ki jo je treba sanirati.
Na podlagi opisanega smo podali oceno, koliko poplava vpliva na to področje, kar je prikazano
v spodnji preglednici.
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Socialni vplivi
Vrsta vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poraste
število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.

Stopnja vpliva
Se ne ocenjuje (NO)
1
2

Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se odraža v
povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v znatnem
povečanju števila vlog za socialne pomoči.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev pomoči.

3
4 S1, S2
5

Vse te škode povzročijo dodatne pritiske na socialne transferje. Nemalokrat je slišati zgodbe
poplavljencev, ki so se ravno opomogli po zadnji poplavi in jih nato prizadene nova. Na podlagi
tega ocenjujemo, da je socialni vpliv zaradi poplav velik (četrta stopnja), še posebno izrazito
pa je pri prebivalstvu z nižjimi prihodki.
Poplave imajo zelo velik psihološki vpliv, ki lahko traja tudi več mesecev ali celo let po
poplavnem dogodku. Ob vsaki večji poplavi se pojavita tako jeza in občutek nemoči, predvsem
pa se viša stopnja nezaupanja v pristojne organe.

Psihološki vplivi
Vrsta vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi nepoznavanja
vzrokov, značilnosti nesreče in njenimi posledicami.
Povečan pojav strahu med prebivalci, strah pred novo nesrečo in strah
pred posledicami nesreče.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče upade,
narašča želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov/posledic nesreče je večina ljudi izgubila
zaupanje glede tega, da bi se življenje na prizadetem območju lahko
vrnilo v normalne okvire, množični pojavi preseljevanja.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4 S1, S2

5

Glede na izbrano metodologijo in opis pri stopnji, smo ocenili psihološki vpliv poplav s stopnjo
4, vendar bi bila realna tudi odločitev, da se le to oceni s peto stopnjo vpliva, vendar tega nismo
izbrali zaradi dikcije »zaupanje v to, da bi se življenje na prizadetem območju lahko vrnilo v
normalne okvire, množični pojavi preseljevanja«.
Za RS je značilno, da neradi razmišljamo o preselitvi. Na podlagi tega ni zaznati znatnega
preseljevanja zaradi poplavne ogroženosti. Preselitev kot ukrep za zagotovitev poplavne
varnosti in zmanjšanja ranljivosti je v RS nezaželen in ga je zato težko izvajati.
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Merila za ovrednotenje vplivov na notranjepolitično stabilnost
Ob večjem poplavnem dogodku sledi obsežno medijsko pokrivanje dogodka. Jeza in
nezadovoljstvo ljudi se zaradi dandanes številnih medijev sporočanja sliši širše in glasneje kot
v preteklosti. Zaradi občutka nedelovanja države, se po naravni nesreči ustanavljajo civilne
iniciative, ki večje skupine ljudi združujejo na poti do žaljenega cilja. Kljub temu bistvenega
povečanega števila kršitev JRM in KD zaradi poplave ni zaznati. Vpliv na notranjepolitično
stabilnost je zato bil ocenjen kot zmeren.

Vpliv na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir
Vpliv


Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)

Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.



Majhen/nepomemben vpliv.



posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja
ukrepanjem pristojnih institucij.



posamezne motnje delovanja političnih institucij (Vlada,
Parlament…), posamezni pojavi sovražnih kampanj.



Posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) in
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče; zaznano izražanje
občutka strahu za lastno varnost in premoženje.



Posamezniki ali skupine skušajo omajati notranjepolitične
razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v delovanje
političnih inštitucij.



Povečano število kršitev JRM ter organizirano izvajanje KD;
povečan strah med prebivalstvom.



Politične stranke in/ali druge interesne skupine skušajo
spodkopati notranjepolitično stabilnost in poskušajo pridobiti
politične koristi z »vsiljevanjem« lastnih programov za
izboljšanje razmer, zmanjšanje zaupanja v delovanje državnih
institucij.



Množične kršitve JRM vključno z nasilnimi demonstracijami ter
občuten porast izvajanja KD, notranja varnost države je
ogrožena.



Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana; temeljne
ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

1
z

2 S1

3 S2

4

5
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Merila za ovrednotenje vplivov na finančno stabilnost
Na poplavljenem območju je plačilna sposobnost nedvomno vsaj okrnjena, v nekaterih
primerih pa celo onemogočena. Seveda je to odvisno od primera do primera, ker so nekateri
poslovni subjekti bolj prizadeti kot drugi.
Podala se ocena vpliva na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja
plačilnega prometa, kot prikazuje spodnja preglednica.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa
Vrednost izpada
Trajanje izpada

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
manjši kot 10%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 10% in 20%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 20% in 50%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 50% in 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
več kot 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

1

1

2

3

3

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa
v trajanju do 4 ur.

1

2

2

3

4

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa
v trajanju do 8 ur.

2

3

3

4

4

3

4

4

5

5

4

5 (S1)

5 (S2)

5

5

Ni vpliva, ker vplivi
nesreče ne morejo
posegati
v
ocenjevano
vsebino.
Motnje v odvijanju
plačilnega prometa
v trajanju do 2 ur.

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa
v trajanju celotnega
poslovnega dne ali
motnje, ki do konca
poslovnega
dne
niso odpravljene.*
Motnje v odvijanju
plačilnega prometa
v trajanju več kot
enega poslovnega
dne.

Na podlagi ocene posledic obeh scenarijev tveganja smo presodili, da so vplivi zaznavni vsaj
en dan. Glede izpada poravnave plačil v določeni vrednosti od načrtovane vrednosti plačilnega
prometa v obdobju trajanja motenj, je podana ocena subjektivna.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine
Število
prizadetih
oseb/trajanje

Do 5000 oseb

Do 50.000 oseb

Nad 50.000 oseb

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Do 2 dni
Od 2 do 7 dni
Več kot 7 dni

Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma majhen vpliv.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Na podlagi ocene posledic obeh scenarijev tveganja smo presodili, da scenarija tveganja 1 in
2 ne bi vplivala na aktivnosti, povezane z ocenjevalno vsebino iz preglednice (zgornja
preglednica).
Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali v naslednjem letu zaradi
nesreče
Sprememba BNP
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez posledic
Od 0 do –0,5 odstotne točke
Do –1 odstotne točke
Do –1,5 odstotne točke
Do –2 odstotni točki
Nad –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2 S1
3
4
5 S2

Glede na zgodovinsko zabeležene poplavne dogodke in njihove škode smo ocenili posledice
na rast BDP. Pri tem je upoštevana tudi subjektivna ocena glede izgube zaradi izpada dohodka
in dobička.

Merila za ovrednotenje vplivov na zunanjepolitično stabilnost
Za Scenarij tveganja 1 je bilo ocenjeno, da ni zaznati nobenega večjega neposrednega vpliva.
Posamezne tuje države spremljajo dogajanje v RS. V primeru Scenarija tveganja 2 je bilo
ocenjeno, da bo RS potrebovala mednarodno pomoč ali vsaj pomoč sosednjih držav.

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
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Vpliv
Ni zaznanega nobenega večjega neposrednega vpliva na
mednarodni položaj države. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države, nekatere regionalne, mednarodne
organizacije se po diplomatski poti odzivajo na dogodek v smislu
izražanja podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva na dogodek v smislu izražanja močne podpore/zaskrbljenosti
zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči – predvsem v opremi in
človeških virih. RS je kljub mednarodni pomoči še vedno
stabilna država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se močno odziva na dogodke v
državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) svojim
državljanom odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer
zmanjšujejo/povečujejo število osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

Stopnja vpliva

2 S1

3

4 S2

5

Poplave ne poznajo državnih mej. V poplavah leta 2012 se je poplavni val širil iz Avstrije preko
Slovenije in nje nato prešel v Hrvaško in Srbijo. Pri takih dogodkih je nujno potrebno
mednarodno oziroma čezmejno sodelovanje sil za zaščito in reševanje. Dobro čezmejno
sodelovanje je v takih primerih ključnega pomena, pomembno pa je tudi primerno uravnavanje
vodnih količin. Prizadeta država mora po najboljših močeh zadržati poplavni val na svojem
teritoriju in s tem omejiti škodo, ki jo lahko povzroči sosednji dolvodni državi.
Na podlagi teh dejstev je bila podana ocena s četrto stopnjo vplivov za Scenarij tveganja 2
(katastrofalne poplave) in druga stopnja vplivov za velike poplave, opredeljene s Scenarijem
tveganja 1.

Končna vrednost in stopnja političnih in družbenih vplivov
Na podlagi ocene vseh vplivov (vseh šest ocenjevalnih skupin) je v spodnji preglednici prikazan
izračun političnih in družbenih vplivov za primer obeh scenarijev tveganja (velike poplave) in
(katastrofalne poplave).
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Ovrednotenje političnih in družbenih vplivov
Stopnja političnih in družbenih vplivov

Povprečje vrednosti vplivov

Vsota vrednosti vplivov

Vrednost šeste skupine vplivov

Vrednost pete skupine vplivov

Vrednost četrte skupine vplivov

Vrednost tretje skupine vplivov

Vrednost druge skupine vplivov

Vrednost prve skupine vplivov

Scenarij tveganja
Scenarij 1

3

2,5

3,33

2

3,5

2

16,33

2,72

3

Scenarij 2

4

3,5

3,67

3

5

4

23,17

3,86

4

Na podlagi meril za ovrednotenja tveganja za nesrečo je bila podana subjektivna ocena
političnih in družbenih vplivov. V ocenjevalnem postopku se je izkazalo, da najbolj izstopajo
posledice, ki so vezane na denarne tokove. Zabeleži se velika neposredna škoda, znatna je
tudi škoda zaradi izpada dobička iz dejavnosti. S tem povezano je zaznati povečano stopnjo
odlivov za socialo (denarna pomoč, vračilo škode ipd.).
Pri poplavah je zelo izrazit psihološki vpliv. Naraščanje vpliva je v sorazmerju s pogostostjo in
intenziteto poplavnega dogodka. Pri ljudeh poplave povzročajo nemir strah in v končni fazi jezo
in nenazadnje obup. Posledice je mogoče zaznati še leta po dogodku. Zaznati je tudi
okrnjenost delovanja državnih organov, raznih javnih storitev in spremenjeno oziroma
poplavam prilagojeno obnašanje ljudi.
Omeniti je treba, da imajo politična in družbena merila za ovrednotenje tveganja tudi časovne
razrede, koliko časa je zaznati določen vpliv. Koliko časa je zaznati kakšen vpliv, je pri
poplavah mogoče oceniti le subjektivno, saj je normalizacija stanja zelo odvisna od tipa
poplavnega dogodka, od lokacije, pravočasnega in učinkovitega interventnega delovanja
organov in od ukrepov ki se morajo izvesti po poplavi (sanacija po poplavah). Na podlagi teh
spremenljivk (možne so še druge) je vpliv različnih kategorij lahko zelo različen od ene do
druge lokacije.
Končna stopnja političniih in družbenih vplivov je za Scenarij tveganja 1 3, za Scenarij tveganja
2 pa 4.
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Merila za vrednotenje verjetnosti za nesrečo

Merila za vrednotenje verjetnosti za nesrečo
1

2

3

4

5

enkrat nad 250 let
(letna verjetnost
do 0,4 %)

enkrat na 100
do 250 let
(letna verjetnost
od 0,4 do 1%)

enkrat na 25 do 100
let
(letna verjetnost od 1
do 4 %)

enkrat na 5 do 25
let
(letna verjetnost
od 4 do 20 %

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna verjetnost
nad 20 %)

ni skoraj nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča, vendar
malo verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

splošna nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

S2

S1

Pri oceni tveganja za poplave je upoštevano, da se poplave različnih povratnih dob v razponu
dve do 500 let, pretežno pa v razponu od 25 do 100 let, pojavijo hkrati na večini vodotokov. Za
potrebe analize tveganja smo izbrali dva scenarija z različno intenziteto vpliva in različno
stopnjo verjetnosti nastopa dogodka.
Scenarij tveganja 1 ima verjetnost nastopa poplavnega dogodka med pet in 25 let. Za drugi
scenarij tveganja je opredeljena verjetnost pojava med 25 in 100 let. Omenjene ocene Scenarij
tveganja uvrščajo v tretjo stopnjo, Scenarij tveganja 1 pa v četrto stopnjo verjetnosti.

MATRIKE TVEGANJA
Z matrikami tveganja lahko grafično prikažemo stopnjo tveganja za poplave v soodvisnosti
vpliva in verjetnosti. Matrike tveganja za nesrečo so eden glavnih ciljev pri izdelavi ocen
tveganja za posamezne nesreče.
Matrike tveganja imajo pet polj na ordinatni osi za prikaz velikosti vplivov tveganja in pet polj
na abscisni osi za prikaz stopnje verjetnosti tveganja. Polja so obarvana od zelene do rdeče,
pri čemer se stopnje vplivov in verjetnosti stopnjujejo od zelene prek rumene in oranžne do
rdeče barve. Obarvanost polj se hitreje spreminja na ordinatni osi kot na abscisni, kar pomeni,
da je v matrikah tveganja za nesrečo večji poudarek na vplivih tveganja kot na verjetnosti
tveganja za nesrečo. Matrika ima 25 polj, v katera odvisno od vsebine matrike lahko uvrstimo
posamezna tveganja (ali posamezne vplive tveganja) glede na odnos med velikostjo v analizah
tveganja ugotovljenih vplivov in merili za ovrednotenje tveganja za nesrečo. Enako velja tudi
za verjetnost tveganja. Kombinacija verjetnosti in vplivov je v matriki tveganja predstavljena v
štirih stopnjah in sicer:
 majhno tveganje z zeleno obarvanimi polji,
 srednje tveganje z rumeno obarvanimi polji,
 veliko tveganje z oranžno obarvanimi polji,
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 zelo veliko tveganje z rdeče obarvanimi polji.
Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva se izračuna tako, da se seštevek stopnje
vplivov tveganja na ljudi, gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja deli s tri. Končna izračunana vrednost
vplivov je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je treba ugotoviti končno stopnjo skupnih
(povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število.

Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja matrik tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
Izračunana vrednost vseh treh
vrst vplivov

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja

1,00–1,49

1

1,50–2,49

2

2,50–3,49

3

3,50–4,49

4

4,50–5,00

5

Ob upoštevanju te preglednice tako dobimo končno preglednico z vsemi potrebnimi podatki za
izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom vplivov tveganja. V preglednici
sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko tveganja za nesreče z združenim
prikazom vplivov tveganja.

Izračun povprečnih vplivov tveganja za matriko tveganja z združenim prikazom vplivov
tveganja
Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

3

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino
3

3

3,00

3

4

4

4

4

4,00

4

3

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva

Scenariji
tveganja

Stopnja
vplivov
na ljudi

Scenarij
tveganja 1
Scenarij
tveganja 2

Pri Scenariju tveganja 1 je zaznati manjšo stopnjo vplivov na ljudi, kot je pri Scenariju tveganja
2, kar je razumljivo glede na to, da so poplave iz Scenarija tveganja 2 obširnejše. Pri tem pa
je treba omeniti, da lahko imajo tudi manjše poplave, ki so bolj nenadne in silovite, dosti večji
vpliv na ljudi, kot to predvidevata oba scenarija tveganja. Na zmanjševanje negativnih vplivov
na ljudi pripomore tudi zavedanje o poplavni nevarnosti.
Če se poplave dogodijo na območjih, ki niso pogosto poplavljena, se ljudje ne zavedajo
nevarnosti kateri so izpostavljeni, in tudi s tem pogojeno je zaznati večje število poškodb in v
najhujših primerih, tudi večje število smrtnih primerov.
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Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino so pri Scenariju tveganja 2 za
stopnjo večji glede na predpostavko, da je poplavljeno večje območje RS kot v Scenariju
tveganja 1. V splošnem to velja tudi za politične in družbene vplive.
Glede na izračun povprečne stopnje vplivov (povprečje vplivov na ljudi, gospodraskih in
okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino ter političnih in družbenih vplivov) je bila
ocenjena skupna stopnja vplivov za oba scenarija tveganja, kot sledi:
-

Scenarij tveganja 1: tretja stopnja skupnih (povprečnih) vplivov tveganja
Scenarij tveganja 2: četrta stopnja skupnih (povprečnih) vplivov tveganja

Na podlagi analiz iz ocene ogroženosti je bilo prepoznano da se večina poplav dogaja v
razponu povratnih dob od dve–500 let, pretežno pa v razponu s povratno dobo 25–100 let.
Scenarij tveganja 1 temelji na analizi poplavnih dogodkov iz leta 2007, 2009, 2010 in 2014. Te
poplave so medsebojno primerljive glede na predvidene robne pogoje zastavljenega scenarija.
Zanj je bila določena možnost nastopa s povratno dobo pet do 25 let in je bila ocenjena s
stopnjo verjetnosti 4.
Scenarij tveganja 2 temelji na analizi poplavnih dogodkov iz leta 1990 (primerljivih s poplavo
1933) in poplavami v letu 2012. Ti poplavi sta medsebojno primerljivi glede na predvidene
robne pogoje zastavljenega scenarija. Zanj je bila določena možnost nastopa s povratno dobo
25–100 let in je bila ocenjena s stopnjo verjetnosti 3.
Glede na analizo opravljeno v sklopu poplavne ogroženosti je ocena vplivov na ljudi glede na
stopnjo zanesljivosti razmeroma zanesljiva (črna barva).
Glede na analizo opravljeno v sklopu poplavne ogroženosti je ocena vplivov na gospodarstvo,
okolje in kulturno dediščino glede na stopnjo zanesljivosti razmeroma zanesljiva (črna barva).
Glede na analizo metodologijo za oceno tveganja za nesreče v sklopu priprave ocene tveganja
za poplave je ocena socialno političnih vplivov glede na stopnjo zanesljivosti razmeroma
nezanesljiva (svetlo siva barva).
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Skupna ocena vpliva glede na ocenjene stopnje vplivov je zato označena s stopnjo srednje
zanesljiva (črna barva).

Scenariji
tveganja

Zanesljivost analiz in ocen v sklopu določitve stopnje tveganja
Zanesljivost

Zanesljivost

Zanesljivost

Stopnja vplivov na
ljudi

Stopnja političnih in
družbenih vplivov

razmeroma nezanesljiva
razmeroma nezanesljiva

S1

razmeroma zanesljiva

Stopnja gospodarskih in
okoljskih vplivov ter
vplivov na kulturno
dediščino
razmeroma zanesljiva

S2

razmeroma zanesljiva

razmeroma zanesljiva

Skupna ocena
zanesljivosti
rezultatov analize
tveganja

razmeroma
zanesljiva
razmeroma
zanesljiva
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11.3 Priloga 3: Scenarij tveganja: Pojav slinavke in parkljevke

SCENARIJ TVEGANJA
Scenarij tveganja predstavlja eno od posebno nevarnih bolezni živali, s katero smo se v RS že
srečali, nazadnje leta 1968. Scenarij izhaja iz Ocene tveganja za posebno nevarne bolezni
živali, verzija 1.0 iz leta 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PREDPOGOJI SCENARIJA

Čas


Trajanje
Začetek poletja junij




2 meseca
Obseg omejitev
minimalno 1 leto

Referenčni dogodki

Obseg




3 okužena
gospodarstva
Okuženo območje
obsega radius 3
km
Ogroženo
območje obsega
radius 10 km




Izbruh 2001 v
Angliji in na
Nizozemskem
Drugi izbruhi po
svetu

Opis bolezni
Slinavka in parkljevka (SIP) je zelo nalezljiva virusna bolezen parkljarjev, predvsem goveda,
ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst parkljaste divjadi (jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev).
Bolezen povzroča virus iz skupine Picorna virusov, ki ima sedem podtipov. Najpomembnejši
podtipi so O, A in C.
Visok pogin se lahko pojavi pri mladih živalih, predvsem jagnjetih in pujskih. Pri odraslih živalih
redko pride do pogina. Bolezen povzroča ogromno gospodarsko škodo, pri čemer ne gre toliko
za neposredne izgube zaradi poginov (2 do 5 odstotkov), kot za posredne, med katere štejemo
dolgotrajno in bistveno zmanjšano proizvodnjo mleka, zvrgavanje, rojevanje nevitalnih živali,
hujšanje itn. Bolezen predstavlja zelo pomembno oviro pri mednarodnem trgovanju z živalmi
in njihovimi proizvodi.
Pri govedu je prvi znak bolezni visoka telesna temperatura, ki jo spremlja potrtost, neješčnost
in nenaden padec mlečnosti. Sledi pojav mehurčkov po jeziku, ustnicah, dlesnih, dentalni
plošči, nosnicah, koži nad in med parklji, po seskih itd. Mehurčki v 24 urah popokajo in pustijo
za sabo boleče razjede. Pri hudih okužbah lahko pride do luščenja sluznice jezika. Razjede po
ustih privedejo do povečanega izločanja sline, cmokanja in oteženega hranjenja. Poškodbe po
parkljih privedejo do akutne šepavosti, zavračanja gibanja, sekundarne infekcije pa lahko
povzročijo resne poškodbe globinskih tkiv parkljev. Zelo hitro pride tudi do izgube telesne
mase. Poškodbe na seskih lahko vodijo v vnetje vimena.
Pri prašičih se pojavi vročica, neješčnost in upiranje gibanju. Najbolj izražene so spremembe
na parkljih, ki povzročijo akutno šepanje in pogosto ležanje, zlasti če so prašiči nastanjeni na
trdih tleh. Mehurčki po jeziku so pri prašičih zelo redek pojav in se tudi zelo hitro pozdravijo.
Slinavka in parkljevka se pri drobnici pojavi v najblažji obliki in velikokrat tudi ni dovolj hitro
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ugotovljena. Mehurčki se pojavijo ponavadi na zobni plošči in zgornji strani jezika. Gre za
drobne poškodbe, ki se zelo hitro pozdravijo. Poškodbe nog je zelo težko identificirati, se pa
spremembe najpogosteje pojavijo v reži med parklji. Največkrat je v čredi drobnice opaziti
šepanje, ki ga je treba ločiti od drugih oblik šepanja. Tako kot pri drugih vrstah živali, lahko tudi
pri drobnici pride do nenadnih, visokih poginov mladičev, predvsem zaradi poškodb srčne
mišice.
Tveganje in nevarnost
Scenarij tveganja obsega opis izbruha SIP na območju severovzhodnega dela RS, kjer je večja
gostota parkljarjev. Zaradi narave bolezni, ki ima visoko tendenco širjenja, bolezen običajno
zajame večje področje države, lahko pa sega tudi izven meja RS. Ker gre predvsem za
ekonomsko bolezen, predstavlja poleg direktnih škod (izvedba ukrepov na okuženem
gospodarstvu, na okuženem in ogroženem območju) velik problem prepoved trgovanja, prav
tako pa se lahko kot posledica odstranjevanja trupel usmrčenih in poginulih živali pojavi okoljski
problem.
Kraj dogodka in prostorska razsežnost
Območje izbruha zajema območje OU UVHVVR Murska Sobota. Na spodnji sliki so podana
gospodarstva, kjer redijo več kot 500 govedi. Na gospodarstvu, ki se nahaja na območju OU
UVHVVR Murska Sobota, je prišlo do pojava SIP (Poz_index_farma – rdeči trikotnik) ter
podroben prikaz območja z izrisom okuženega in ogroženega območja ter prikazom
gospodarstev na teh območjih.

Pojav SIP na gospodarstvih na območju OU UVHVVR Murska Sobota
Spodnja preglednica prikazuje število gospodarstev z dovzetnimi živalmi in število živali na
okuženih in ogroženih območjih. Na skupno 3487 gospodarstvih redijo 11.006 govedi, 44.173
prašičev in 1805 glav drobnice.
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Populacija živali na območju pojava SIP
Območje
Index farma
Okuženo območje – Izbruh 1
Okuženo območje – Izbruh 2
Okuženo območje – Izbruh 3
Ogroženo območje
Skupaj

Gospodarstvo
1
152
219
35
3081
3487

Govedo
655
776
578
124
9528
11.006

Prašiči
6
697
3187
170
40.119
44.173

Drobnica
7
37
29
20
1719
1805

Skupaj živali
668
1510
3794
314
51.366
56.984

Moč in čas
Glede na naravo bolezni vsak pojav SIP predstavlja visoko tveganje. Bolezen se je pojavila v
začetku poletja. Časovni obseg je težko določiti. RS je skladno z določili Zoosanitarnega
Kodeksa Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) država prosta SIP (zadnji izbruh
sega v 1968). Pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni. Po pojavu bolezni in vseh izvedenih
ukrepih je treba ponovno pridobiti status države proste bolezni, kar traja najmanj 12 mesecev
po zadnjem pojavu bolezni.
Razvoj in potek
Na gospodarstvu z intenzivno rejo goveda je prišlo do pojava SIP. Lastnik gospodarstva, ki
redi 655 glav govedi, šest prašičev in sedem glav drobnice, je v začetku julija kupil 45 telet iz
Bolgarije. Teleta je pripeljal tovornjak iz Burgasa, pristanišča, ki leži v vzhodnem delu Bolgarije.
Dva dni po vhlevitvi so se pri živalih pojavili povišana telesna temperatura, neješčnost in
utrujenost. Kmalu za tem so se pri novo nabavljenih živalih pojavili klinični znaki (povečano
slinjenje). Imetnik je zato poklical lokalnega veterinarja, ki je na podlagi kliničnih znakov
posumil na SIP. Veterinar je s pisnim navodilom določil imetniku živali ukrepe za preprečevanje
širjenje SIP:
- prepoved premikov živali in proizvodov z in na sumljivo gospodarstvo;
- omejitve gibanja ljudi oziroma živali (imetnik mora zavarovati objekt, v katerem se –
nahajajo živali, sumljive na SIP, tako da do njih ne morejo drugi ljudje oziroma živali);
- prepoved odvoza trupel živali.
Veterinar je poklical dežurno številko za prijavo sumov posebno nevarnih bolezni živali. Do
prihoda strokovne skupine, ki jo je aktiviral DSNB, je veterinar ostal na gospodarstvu. Določitev
prvega primera bolezni je ključna (»index case« – »index farma« – »index premises« – »IP«),
saj je inkubacijska doba SIP od dva do 15 dni (najverjetneje pet dni). Okvirna določitev te dobe
je ključna za ugotavljanje poteka bolezni in širjenja na druga gospodarstva. Epizootiološka
poizvedba je pokazala, da nekaj telet izvira iz Turčije, kjer je SIP endemična. Z ilegalno ladijsko
pošiljko iz Turčije so bila v Burgas pripeljana tri teleta, ki še niso kazala znakov bolezni.
Vhlevljena so bila z drugimi živalmi iz Bolgarije, ki so se zbirale za nadaljnji transport po EU.
Glede na podatke je tovornjak iz Bolgarije pripeljal v RS skupno 50 živali. 45 jih je dostavil na
omenjeno gospodarstvo, dve pošiljki sta odšli na dve drugi gospodarstvi (kontaktni
gospodarstvi), ki prav tako ležita na območju OU UVHVVR Murska Sobota. Po pregledu obeh
kontaktnih gospodarstev so bili pri živalih ugotovljeni podobni klinični znaki. Uvedeni so bili
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predpisani ukrepi. Na vseh treh gospodarstvih so bili odvzeti vzorci in poslani v laboratorij NVI
v Ljubljani. Bolezen je bila potrjena in uvedeni so bili ustrezni ukrepi.
Ugotovljena so bila tri žarišča (izbruhi) bolezni. Prvi izbruh je bil označen kot Izbruh 1, sledila
sta sočasno še dva izbruha (Izbruh 2 in Izbruh 3) na drugih dveh gospodarstvih. Okrog
omenjenih gospodarstev sta bili določeni še okuženo in ogroženo območje:
-

okuženo območje s polmerom najmanj tri kilometre,
ogroženo območje s polmerom najmanj 10 kilometrov.

Na okuženem območju se nahaja 406 gospodarstev, na ogroženem pa 3081.
Čas za obveščanje in opozorilo
Bolezni SIP v RS ni bilo že nekaj časa. Za preprečevanje vnosa bolezni je pomembno
upoštevanje predpisov za uvoz in trgovanje ter zagotavljanje bioloških varnostnih ukrepov na
gospodarstvih. Zakon, ki ureja veterinarska merila skladnosti, določa, da mora vsakdo, ki
posumi, da bi njegova žival lahko zbolela ali poginila za kakšno boleznijo, o tem čimprej
obvestiti veterinarja in do njegovega prihoda preprečiti dostop do obolele oziroma poginule
živali.
SIP spada skladno s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, med posebno nevarne bolezni, za
katere velja, da je treba sum nemudoma javiti na UVHVVR, kjer generalni direktor skliče
DSNB. Zato je pomembno stalno ozaveščanje veterinarjev in rejcev, kar UVHVVR izvaja z
različnimi izobraževanji, npr. simulacijske vaje. UVHVVR ima izdelan Načrt ukrepov ob pojavu
SIP, ki določa ukrepe ob pojavu SIP. V načrtu ukrepov so tudi vse potrebne informacije, npr.
telefonske številke, zemljevidi, obrazci itd.
Referenčni dogodki
Zadnji pojav SIP v RS je bil leta 1968, zato je bil za omenjeni scenarij uporabljen namišljen
pojav bolezni. Primerjavo za razumevanje poteka bolezni, ki se pojavi v naivni populaciji
(populacija, kjer so vse živali dovzetne), lahko iščemo v pojavu SIP v Angliji in na
Nizozemskem leta 2001. Na Nizozemskem je bolezen na lokalni ravni ušla izpod nadzora in
ker je bilo odstranjevanje trupel nezadostno, je bilo treba uvesti še strategijo cepljenja. Vse
dovzetne živali na 1800 kmetijah je bilo treba cepiti. Kljub »samo« 26 izbruhom bolezni je bilo
neškodljivo uničenih 260.000 živali.
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ANALIZA TVEGANJA IN OVREDNOTENJE TVEGANJA
Epizootije oziroma panzootije večjih tveganj se z različno magnitudo tveganja na globalni ravni
pojavljajo v intervalih od 10 do 30 let. Problematični za širjenje bolezni so predvsem
nenadzorovani premiki živali oziroma nakup živali ali krme iz nepreverjenih rej oziroma
obratov. Prav tako imajo veliko vlogo pri širjenju bolezni tudi ljudje. Tukaj imamo v mislih
predvsem potovanja v tuje kraje, kjer so določene bolezni endemične. S premiki prebivalstva,
ki se na globalni ravni povečujejo, se lahko prenese povzročitelje bolezni tudi v domače okolje.
Seveda je treba upoštevati še negotovost rezultatov. Vsi opisani dogodki imajo podlago v
teoriji, saj ima RS zelo ugodno stanje glede zdravstvenega stanja živali.

Vplivi na ljudi
Vplivov na ljudi v okviru Scenarija tveganja, ki vključuje SIP, ni.
Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Meja vpliva nesreče na gospodarstvo in okolje ter na kulturno dediščino med drugo in tretjo
stopnjo oziroma razredom je postavljena na 0,6 odstotka BDP. Iz tega so izpeljane mejne
vrednosti za preoostale razrede. Če škoda zaradi neke nesreče preseže vrednost 0,6
odstotkov GNI (slovensko: BND), je država ob nesreči upravičena do pomoči EU oziroma lahko
zaprosi za določena nepovratna finančna sredstva. Obenem je ta višina škode oziroma 0,6
odstotkov BND v evropskih smernicah predstavljena kot tista, nad katero je treba glede na
predvideno škodo izdelati ocene tveganja tudi za manj verjetne nesreče. Pri nas sta vrednosti
BNP in BDP zelo podobni (BDP je malenkost nižji), zato pri merilih za ovrednotenje tveganja
uporabljamo BDP. Vrednost 100 milijonov evrov je uporabljena kot mejnik med prvo in drugo
stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino, kar je po predmetnih
evropskih smernicah eno od meril za uvrščanje tveganj v državne matrike tveganj za nesreče.
Višina BDP v letu 2014 je znašala okoli 36.200 milijonov evrov.
Ob pojavu nekaterih bolezni so stroški izvajanja določenih ukrepov delno sofinancirani s strani
EU (ukrepi na okuženem gospodarstvu, diagnostika, morebitna cepljenja).
Merila za gospodarske in okoljske vplive in vplive na kulturno dediščino:
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Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
Stopnja
vpliva
Vrednost
Merila
Scenarij 1
– SIP

Zelo
majhna
1
Do 0,3%
BDP, do
100 mio
evrov

Majhna

Srednja

Velika

Zelo velika

2
0,3% do
0,6% BDP
100 – 220
mio evrov

3
0,6% do
1,2% BDP
220 – 440
mio evrov

4
1,2% do
2,4% BDP
440 – 880
mio evrov

5
nad 2,4%
BDP
nad 880
mio evrov

1

Predvidevamo nastanek nekaterih stroškov, povezanih z osebami, ki delajo v prehranski
industriji (kmetje, klavnice, prevoz). Ne glede na pomen določenih pojavov bolezni pri živalih,
ki so lahko z veterinarskega vidika tragični za živinorejo, bi bila predvidena poraba in stroški
precej pod 100 milijonov evrov.
Ob pojavu SIP bi prišlo do določenih stroškov. Predvsem je treba upoštevati sanacijo bolezni
in normaliziranje stanja po izbruhu.
Stroški so bili kategorizirani v dveh delih in jih delimo na okuženo in ogroženo območje:
1. Okuženo območje – Sklop 1 – izračun stroškov na gospodarstvih, kjer pride do
izbruha bolezni (trije izbruhi).
Na področju OU UVHVVR Murska Sobota je prišlo do pojava SIP na treh gospodarstvih. Poleg
drugih ukrepov določa Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke
in parkljevke tudi neškodljivo odstranjevanje trupel poginjenih in usmrčenih živali. Od potrditve
posebno nevarne bolezni živali (SIP) poteka izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja in
izkoreninjenje še vsaj 30 dni od pojava bolezni.
Ukrepi v sklopu 1 so razdeljeni na dva dela. Na okuženih gospodarstvih se izvede depopulacija
živali in njihovo neškodljivo uničenje. Na drugih gospodarstvih na okuženem območju se
izvajajo klinični pregledi gospodarstev z omejitvami premikov in laboratorijski preiskave,
vzpostavljene so dezbariere za premik med območji.

Število gospodarstev in živali in ukrepi v Sklopu 1 – okuženo območje
Območje
Index
farma –
primarni
izbruh
Izbruh 2 Farma 2

Gospodarstvo Govedo Prašiči Drobnica

Skupaj
živali

1

655

6

7

668

1

4

13

1

18

Ukrepi
Depopulacija,
DDD, klinični
pregled,
laboratorij
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Območje

Gospodarstvo Govedo Prašiči Drobnica

Skupaj
živali

Izbruh 3 Farma 3
Izbruhi

1

4

0

0

4

3

663

19

8

690

Okuženo
območje –
Izbruh 1
Okuženo
območje –
Izbruh 2
Okuženo
območje –
Izbruh 3
Skupaj

152

776

697

37

1510

219

578

3187

29

3794

35

124

170

20

314

406

1478

4054

86

5618

Ukrepi

Klinični pregled,
laboratorij,
dezbariere za
območja,
omejitev
premikov

Izračun okvirnih stroškov za odškodnine za živali je podan v spodnjih preglednicah. Ovrednotili
smo stroške dela, laboratorijskih analiz in materialnih sredstev. Pri izračunu smo upoštevali
povprečne vrednosti treh vrst živali: govedo (800,00 evrov – povprečna vrednost, upoštevajoč
kravo, tele, bik), prašiči (200,00 evrov) in drobnica (80,00 evrov).
Izračun za odškodnine za evtanazirane živali: 800 evrov x 668 + 200 evrov x 18 + 80
evrov x 4 = 538.320 evrov.
Na treh okuženih gospodarstvih je skupno 690 živali, ki jih je treba usmrtiti in neškodljivo
odstraniti v predelovalnem obratu. Upoštevali smo povprečno težo 500 kg na žival (večina
živali v vzorcu je govedi in pitancev). Za strokovno osebje so bili podani naslednji kriteriji za
izračun stroškov. Pri izračunu »delo« konkretno delo v žarišču smo upoštevali čisto delo
tehničnega in strokovnega osebja po ceni 24,00 evrov veterinar (specialist) in tehnik 16,50
evrov. To so okvirne cene ure, ki jih imajo na Veterinarski fakulteti. Kljub temu bi bilo treba
vrednost ure dela zaradi narave dela dvigniti še vsaj za 70–100 odstotkov (riziko za zdravje,
pogoji dela, obremenitve zaradi uporabe posebnih zaščitnih sredstev, izpostavljenost in dela
z nevarnimi snovmi, postopki po dezinfekciji itd.). Glede na to in predhodne izkušnje je bilo z
Veterinarsko zbornico dogovorjeno, da se upošteva postavka 34,00 evrov na veterinarja, ki se
uporabi za vse izračune dela strokovnega osebja.
Referenčni izračuni so bili dani za gospodarstvo z 200 glav govedi. Primer simulacijske vaje,
ki jo je organizirala VF v sodelovanju z drugimi službami, predvideva naslednje stroške
sanacije po izbruhu SIP na gospodarstvu, kjer redijo 200 govedi. Aktivnosti za preprečevanje
širjenja in izkoreninjenje SIP potekajo še vsaj 30 dni od pojava bolezni. Za lažjo predstavo smo
ovrednotili stroške dela, laboratorijskih analiz in materialnih sredstev. Ocena stroškov dela
strokovnega in tehničnega osebja ob pojavu posebno nevarne bolezni živali vključuje: delo v
žarišču bolezni (14 dni), vzdrževanje dveh razkuževalnih barier (30 dni), delo oskrbovanje
razkuževalnih barier (30 dni), delo specialistov in strokovnega osebja ob pojavu (10 dni), delo
specialistov in strokovnega osebja (30 dni) ter materialno tehnična sredstva in amortizacija.
Ocenjen znesek teh stroškov je okoli 500.000 evrov. Ob večjem številu izbruhov v daljšem
časovnem obdobju bi se seveda trajanje ukrepov ustrezno podaljšalo, kar pomeni višje
stroške.
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Ukrepi na območjih so podobni, tako da se številke ne bodo spreminjale v večji meri. Glede na
to, da imamo izbruhe na treh različnih gospodarstvih in tri okužena območja, ki se ne pokrivajo,
bomo upoštevali posamezne ukrepe kot posamezne celote – torej tri območja, na katerih
potekajo predpisani ukrepi.
Na okuženih območjih je treba narediti periodični inšpekcijski pregled vseh gospodarstev z
živalmi dovzetnih vrst, na način, da se prepreči širjenje virusa SIP, ki je lahko prisoten na teh
gospodarstvih; pri pregledu je treba preverjati ustrezno dokumentacijo, predvsem popis živali
na gospodarstvu in ukrepe za preprečevanje vnosa ali nenadzorovanega širjenja virusa SIP,
ki vključujejo tudi klinične preglede ali jemanje vzorcev dovzetnih vrst živali. Klinični pregled in
inšpekcijski pregled je treba narediti na vseh drugih gospodarstvih na okuženem območju (403
gospodarstva). Enota klinični pregled je obračunana kot obisk veterinarja na gospodarstvu v
neki časovni enoti. Povprečno bo časovna enota označena kot dve uri, ki sta namenjeni za
pregled gospodarstva (zaščitna obleka, razkuževanje, postopek pregleda).
KP = veterinar x N gospodarstvo x čas = 34 evrov x 403 x 2
Čiščenje in razkuževanje gospodarstva zajema še materialno – tehnična sredstva (razkužila,
folije, bariere), ki jih je treba prišteti k znesku konkretnega dela strokovnjakov v žarišču bolezni.
Na okuženem gospodarstvu je treba gnoj in uporabljen nastil kompostirati, da je zagotovljena
temperatura vsaj 70 stopinj Celzija po vsej kopici, po možnosti ob dodajanju 100 kilogramov
granuliranega žganega apna na 1 m3 gnoja, poškropiti z razkužilom in pustiti vsaj 42 dni; v tem
obdobju se kopico bodisi pokrije ali pa prelaga, da se zagotovi enakomerno pregrevanje vseh
plasti. Gnojevko in gnojnico je treba skladiščiti vsaj 42 dni po zadnjem dodajanju infektivnega
materiala. Uradni veterinar lahko, če sta gnojevka in gnojnica močno kontaminirani ali ob
neugodnih vremenskih razmerah, to obdobje podaljša, ali, če je dodano razkužilo, ki
zadovoljivo spremeni vrednost pH po vsej snovi, da je zagotovljeno uničenje virusa SIP, to
obdobje skrajša.
Na okuženem območju je skupno 5618 živali na 406 gospodarstvih. Od tega je depopulacija
potekala na treh gospodarstvih, neškodljivo je bilo odstranjenih 690 dovzetnih živali. Vzorčenje
znotraj okuženega območja mora potekati na naslednji način. Vsa gospodarstva znotraj
okuženega območja, na katerih ovce in koze vsaj 21 dni pred vzorčenjem niso bile v
neposrednem in tesnem stiku z govedom, se pregledajo skladno s protokolom vzorčenja, s
katerim z vsaj 95 odstotno verjetnostjo dokažemo pet odstotno prevalenco bolezni. Na
gospodarstvih znotraj okuženih območij redijo 86 glav drobnice. Druga gospodarstva z drugimi
dovzetnimi živalskimi vrstami je treba pregledati, kadar se posumi na prisotnost virusa SIP.
Odvzeti je treba vzorce na gospodarstvu, po principu pet odstotne prevalence in 95 odstotne
verjetnosti.
Predvidevamo lahko, da bodo veterinarji ob inšpekcijskih in kliničnih pregledih zaznali
določeno število sumljivih gospodarstev (recimo pet odstotkov gospodarstev od 406).
Upoštevati je treba tudi drobnico na gospodarstvih, zato lahko z gotovostjo trdimo, da bo treba
odvzeti vzorce še na 20 gospodarstvih (vzorčenje po principu pet odstotne prevalence in 95
odstotne verjetnosti).
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Atributi:
- skupno število živali na okuženem območju = 5618,
- povprečno število živali na gospodarstvo na okuženem območju = 5618 / 406 = 13,8,
- glede na sistematiko vzorčenja je treba odvzeti vzorce krvi vsem dovzetnim živalim na
gospodarstvu,
- odvzem krvi stane okoli 18 evrov,
- režijska ura veterinarja je okoli 34 evrov,
- en odvzem traja dve uri,
- laboratorijska preiskava SIP je okoli 41 evrov (vir NVI) – (ELISA test – 28,86 evrov; RT
PCR – 65,28 evrov).
Laboratorij = 20 gospodarstev x Povp živali x Lab preiskava = 20 gospodarstev x 13,8 x 41 x
18
Delo veterinarja = 20 gospodarstev x Odvzem ure x Režijska ura x Odvzem krvi = 20
gospodarstev x 2 x 34 x 18
Vzorčenje za 5 % x 406 gospodarstev = Laboratorij + Delo veterinarja = (20 gospodarstev
x 13,8 x 41 ) + (20 gospodarstev x 2 x 34 x 18) = 11.316 + 24.480 = 35.796 evrov
Izračun stroškov na okuženem območju
Strošek (v
evrih/enoto)

Obračun

Rezultat
(v evrih)

70 / žival

70 x 690

48.300

delo v žarišču izbruha bolezni (14 dni) – 3 gospodarstva

42.000 /
izbruh

42.000 x
3

126.000

vzdrževanje dveh dezinfekcijskih barier (30 dni) –
Okuženo območje

144.000 /
območje

144.000 x
3

432.000

delo oskrbovanje dezinfekcijskih barier (30 dni) –
Okuženo območje

20.000 /
območje

20.000 x
3

60.000

delo specialistov in strokovnega osebja ob izbruhu (10
dni) – Okuženo območje

100.000 /
območje

100.000 x
3

300.000

delo specialistov in strokovnega osebja (30 dni) –
Okuženo območje

30.000 /
območje

30.000 x
3

90.000

materialno tehnična sredstva in amortizacija – Okuženo
območje

135.000 /
območje

135.000 x
3

405.000

Odvoz in uničenje trupel – okužena gospodarstva

200 / tona

0,5 T x
200 x 690

69.000

Območje treh izbruhov in okuženo območje
Usmrtitev (evtanazija)
Strokovno osebje (specialisti, razkuževanje)

Odškodnina za živali
Čiščenje in razkuževanje gospodarstva, razkuževanje
gnojevke, gnoja in kontaminirane stelje

538.320
63.000 /
žarišče

63.000 x
3

Laboratoriji (vzorčenje 5 % 95 CI) za gospodarstva na
okuženem območju
Klinični pregled
Skupaj stroški na okuženem območju

189.000
35.796

34 / ura
veterinarja

34 x 403
x2

27.404
2.320.820
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2. Ogroženo območje - Sklop 2 – štiri bariere, klinično pregledati 3081
gospodarstev (cena obiska – klinični pregled)
Število gospodarstev in živali in ukrepi v Sklopu 2 – ogroženo območje
Območje
Ogroženo
območje

Gospodarstvo Govedo Prašiči
3081

9528

40.119

Drobnica

Skupaj
živali

1719

51.366

Ukrepi
Klinični pregled,
dezbariere za
premik med
območji

Klinično je treba pregledati in narediti inšpekcijski pregled vseh gospodarstev z dovzetnimi
živalmi na ogroženem območju (3081 gospodarstev). Upoštevana je bila postavka 34 evrov
na veterinarja, ki bi rabil približno dve uri za pregled enega gospodarstva (zaščitna obleka,
klinični pregled, razkuževanje). Izračun je naslednji:
KP = veterinar x N gospodarstev x čas = 34 evrov x 3081 x 2 = 209.508 evrov.
Izračun je bil narejen za vzdrževanje dveh barier na okuženem območju za 30 dni, kar znaša
144.000 evrov. Na ogroženem območju predvidevamo postavitev štirih barier, katerih strošek
znaša 288.000 evrov. Sredstva za pokrivanje potreb po materialno tehničnih sredstvih in
amortizacije se bodo porazdelila ekvivalentno po ogroženem območju, tako da lahko vzamemo
izračun potreb za vzdrževanje na ogroženem območju, kar znaša 135.000 evrov. Prav tako je
treba upoštevati še delo strokovnega osebja, ki ga prav tako vzamemo iz izračunov za okuženo
območje in ga ekvivalentno porazdelimo po ogroženem območju.

Izračun stroškov na ogroženem območju
Strošek (v
evrih/enoto)

Obračun

Rezultat
(v evrih)

vzdrževanje 2 dezinfekcijskih barier (30 dni) –
Ogroženo območje

144.000 /
območje

144.000
x2

288.000

delo oskrbovanje dezinfekcijskih barier (30 dni) –
Ogroženo območje

20.000 /
območje

20.000
x2

40.000

delo specialistov in strokovnega osebja (30 dni) –
Ogroženo območje

30.000 /
območje

30.000

30.000

materialno tehnična sredstva in amortizacija –
Ogroženo območje

135.000 /
območje

135.000

135.000

Klinični pregled (KP)

34 / ura
veterinarja

34 x
3081 x 2

209.508

Ukrepi na ogroženem območju
Strokovno osebje (specialisti, razkuževanje)

Skupaj stroški na ogroženem območju

702.508
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Predviden znesek stroškov za izvajanje ukrepov na okuženem območju – Sklop 1 bi znašal
2.320.820 evrov, na ogroženem območju – Sklop 2 pa 702.588 evrov. Skupno gledano bi
izbruh po scenariju tveganja za SIP zahteval vsaj 3.023.328 evrov neposrednih stroškov, ki jih
okvirno lahko predvidimo. To znaša 0,008 odstotka BDP iz leta 2014. V tem primeru ni bil
upoštevan izpad proizvodnje (mleka, mesa), saj se ti stroški ne štejejo med neposredne
stroške/odškodnine, do katerih so imetniki živali upravičeni in se plačujejo iz proračuna RS.
Prav tako so izvzeti še dodatni stroški, ki jih je treba predvideti za delovanje UVHVVR in drugih
javnih služb (npr. policija in vojska), klavnic, obrata za predelavo živalskih stranskih proizvodov
itd. Ti stroški niso zanemarljivi, saj bi bilo treba v sanacijo takega izbruha vključiti večje število
ljudi. Ne glede na omenjeno sami stroški ne bi presegali 100 milijonov evrov, kar ta scenarij
tveganja uvršča v prvo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno
dediščino.

Politični in družbeni vplivi
Vplivi na delovanje državnih organov
Zmanjšana možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi
v sestavi, upravne enote) na prizadetem območju
Vpliv
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Omejena

Zelo okrnjena

Onemogočena

1
1
2 S1

1
1
2

2
2
3

2
3

3
4

4
5

1–5: Stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje
posledice in traja najdlje.
S1 – scenarij 1 – SIP

Vpliv na izvajanje nalog iz pristojnosti državnih organov na prizadetem območju je bil ocenjen
kot omejen (velja le za nekatere državne organe v omejenem obsegu), ki bi lahko trajal do 15
dni.
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Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev
Število ljudi
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do
1000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2 S1

1
2
3

1
2
3

2
3
4

3
4

4
5

4
5

5
5

1–5: Stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
S1 – scenarij 1 – SIP

Število ljudi, ki bo eventualno prizadetih ob pojava omenjenih bolezni, je zelo majhno. Odločili
smo se za kategorijo do 500 prizadetih ljudi in trajanje motenj do 15 dni.
Vplivi na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov

Pomanjkanje ali otežen dostop do vode, hrane, energentov
Število
prizadetih
ljudi
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do
50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisto, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.

Na podlagi scenarija tveganja vpliva na pomanjkanje ali otežen dostop do vode, hrane in
energentov ne predvidevamo.

Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do

December, 2018

336/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itn.), uporaba javnega prometa, oskrba oziroma
nakup življenjskih potrebščin in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Število
prizadetih
ljudi

Do 500

Od 500 do
5000

Od 5000 do
50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

1–5: Stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče nanjo
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tista, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.

Vplivi nesreče v tem primeru ne morejo posegati v ocenjevano vsebino in zato niso bili
ovrednoteni oziroma ocenjeni (oznaka NO).

Psihosocialni vplivi
Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno/nezaželeno obnašanje (behavioural
reactions), kot je izogibanje obiskovanja šol, vrtcev, zavestno neprihajanje na delo, zavestna
neuporaba javnega prevoza, tendenca po preselitvi, neracionalne finančne operacije
(množični dvigi gotovine itd.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin
Število
prizadetih
ljudi

Do 500

Od 500 do
5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1 S1

1
2

1
2

2
3

2
3
4

3
4
5

3
4
5

4
5
5

Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

1–5: Stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje
posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva, se upošteva tista, pri kateri je
prizadetih največ ljudi in nato tista, ki traja najdlje.
S1 – scenarij 1 – SIP

Predvideni so le minimalni vplivi, ki bi trajali do sedem dni in bi prizadeli majhno število ljudi.
Pri posebno nevarnih boleznih živali je namreč pogosta povezava med nevednostjo ljudi in
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vplivom medijev na prebivalstvo. Vpliva nesreče v tem primeru ne moremo zanemariti, saj
nevednost ljudi lahko vpliva na določeno stopnjo zaskrbljenosti v populaciji zaradi možnosti
prenosa in preskoka bolezni z živali na ljudi.

Socialni vplivi
vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.

Stopnja vpliva
Se ne ocenjuje
(NO)
1 S1

Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poraste
število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.

2

Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se odraža v
povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v znatnem
povečanju števila vlog za socialne pomoči.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev pomoči.

3
4
5

Ne upoštevajo se vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np).
S1 – scenarij 1 – SIP

Ob strogo določenih in izvajanih ukrepov pri preprečevanju širjenja bolezni pri tem scenariju
tveganja se lahko pojavi določena stopnja nelagodja. Predvsem za gospodarstva, ki v primarni
vlogi temeljijo na živinoreji in jim to predstavlja glavni vir dohodka, lahko popolna depopulacija
na gospodarstvu predstavlja šok in predvsem velik finančni zalogaj za nakup živali za
nadaljevanje proizvodnje.

Psihološki vplivi
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi nepoznavanja
vzrokov, značilnosti nesreče in njenimi posledicami.
Povečan pojav strahu med prebivalci, strah pred novo nesrečo in
strah pred posledicami nesreče.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče upade,
narašča želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov/posledic nesreče je večina ljudi izgubila
zaupanje glede tega, da bi se življenje na prizadetem območju lahko
vrnilo v normalne okvire, množični pojavi preseljevanja.

Stopnja vpliva
Se ne ocenjuje (NO)
1
2 S1
3
4

5

Ne upoštevajo se vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np).
S1 – scenarij 1 – SIP
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Psihološkega vpliva na ljudi ob pojavu bolezni ne moremo izključiti, saj vedno obstaja strah
pred nepoznanim. Scenariju tveganja za SIP smo dodelili stopnjo vpliva 2 Glavna naloga
UVHVVR v tem primeru je ozaveščanje prebivalstva in redno informiranje javnosti o sami
bolezni in ukrepih, ki jih je treba izpeljati za preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni. Na
splošno socialni in psihološki vpliv na vse sloje prebivalstva nimata velike vloge. Imata pa
pomemben vpliv na imetnike živali in njihove družine, ki so bili prizadeti zaradi izbruha.
Usmrtitve živali predstavljajo veliko psihološko obremenitev in tudi socialno obremenitev zaradi
izgube dohodka (sredstev za preživljanje).

Vplivi na notranjepolitično stabilnost

Vpliv na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir
Vpliv
 Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

Stopnja vpliva
Se ne ocenjuje (NO)



Majhen/nepomemben vpliv.

1



Posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij.

2



Posamezne motnje delovanja političnih institucij (Vlada,
Parlament…), posamezni pojavi sovražnih kampanj



Posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) in
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče; zaznano izražanje
občutka strahu za lastno varnost in premoženje.



Posamezniki ali skupine skušajo omajati notranjepolitične
razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v delovanje
političnih inštitucij



Povečano število kršitev JRM ter organizirano izvajanje KD;
povečan strah med prebivalstvom.



Politične stranke in / ali druge interesne skupine skušajo
spodkopati notranjepolitično stabilnost in poskušajo pridobiti
politične koristi z »vsiljevanjem« lastnih programov za
izboljšanje razmer, zmanjšanje zaupanja v delovanje državnih
institucij.



Množične kršitve JRM vključno z nasilnimi demonstracijami ter
občuten porast izvajanja KD, notranja varnost države je
ogrožena.



Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana; temeljne
ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

3

4

5

Ne upoštevajo se vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.
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Vplivi nesreče v tem primeru ne morejo posegati v ocenjevano vsebino in zato niso bili
ovrednoteni oziroma ocenjeni (oznaka NO).

Vplivi na finančno stabilnost

Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa
Vrednost izpada

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
manjši kot 10%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 10% in 20%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 20% in 50%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
med 50% in 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v vrednosti
več kot 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

se ne ocenjuje
(NO)

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 2 ur.

1

1

2

3

3

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 4 ur.

1

2

2

3

4

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 8 ur.

2

3

3

4

4

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju celotnega
poslovnega dne ali
motnje, ki do konca
poslovnega dne niso
odpravljene.*

3

4

4

5

5

4

5

5

5

5

Trajanje izpada
Ni vpliva, ker vplivi
nesreče ne morejo
posegati v ocenjevano
vsebino

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju več kot enega
poslovnega dne.

* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni zamik
poravnave plačil.
Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).

Tudi tukaj scenarij tveganja ne vpliva na ocenjevalno vsebino – zato oznaka NO.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine
Število
prizadetih
ljudi

Do 5000 oseb

Do 50.000 oseb

Nad 50.000 oseb

Do 2 dni

1

2

3

Od 2 do 7 dni

2

3

4

Več kot 7 dni

3

4

5

Trajanje

1.–5.: stopnja vpliva. Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevalno vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma majhen vpliv.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Scenarij tveganja na to področje nima vpliva.

Spremembe BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu po nesreči
Stopnja spremembe BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu
zaradi nesreče
Stopnja
vpliva

NO

Zelo majhna

Majhna

Srednja

Velika

Zelo
velika

Vrednost

0

1

2

3

4

5

Do –1 %

Do –1,5 %

Do –2 %

Nad –2 %

Sprememba

Scenarij 1 –
SIP

Od 0 do –0,5%
Ne
vpliva,
ker vplivi
nesreče
ne
posegajo
v
vsebino/
brez
posledic
1

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se vplivi, ki
so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Vplivi nesreče lahko v skrajnih primerih (ob večjih in nenadzorovanih izbruhih) vplivajo na
spremembo BDP. Država mora predvideti sredstva za sanacijo in ponovno vzpostavitev
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sistema oskrbe s hrano. Prehrambena industrija bi bila ob nesreči prizadeta, kar ima lahko za
posledico spremembo BDP v naslednjih letih.

Vplivi na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv

Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Ni zaznanega nobenega večjega neposrednega vpliva na mednarodni
položaj države. Posamezne tuje države spremljajo dogajanje v RS.

Stopnja
vpliva
se ne
ocenjuje (NO)
1
2 S1

Posamezne (sosednje) države, nekatere regionalne, mednarodne
organizacije se po diplomatski poti odzivajo na dogodek v smislu izražanja
podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.

3

Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se odziva
na dogodek v smislu izražanja močne podpore/zaskrbljenosti zaradi
razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči – predvsem v opremi in človeških virih.
RS je kljub mednarodni pomoči še vedno stabilna država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim državljanom
odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.

4

Večji del mednarodne skupnosti se močno odziva na dogodke v državi, saj
dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški viri). Za
normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim državljanom
odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer zmanjšujejo/povečujejo število
osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma razmere v RS.

5

Ne upoštevajo se vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.
S1 – scenarij 1 – SIP

Glede na naravo posebno nevarnih bolezni in tendenco širjenja smo ocenili drugo stopnjo
vpliva. Ob pojavu bolezni iz obravnavanega scenarija tveganja mora UVHVVR obveščati tudi
sosednje države zaradi možnega prenosa bolezni na njihovo ozemlje. Prav tako je obvezna
prijava bolezni na EK in Mednarodni organizaciji za zdravje živali (OIE). S tem so o bolezni
poleg držav članic EU in sosednjih držav obveščene tudi vse države sveta. Posledično je treba
omeniti še določene trgovinske omejitve ob izbruhu omenjenih bolezni, saj je trgovanje v teh
primerih omejeno.
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Skupna vrednost in stopnja političnih in družbenih vplivov
Pregled vrednosti oziroma stopenj posameznih skupin vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Vrednost
prve
skupine
vplivov

Vrednost
druge
skupine
vplivov

Vrednost
tretje
skupine
vplivov

Vrednost
četrte
skupine
vplivov

Vrednost
pete
skupine
vplivov

Vrednost
šeste
skupine
vplivov

Vsota
vrednosti
vplivov

Povprečje
vrednosti
vplivov

2

/

1,33

/

1

2

6,33

1,58

Končna izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno
število. V tem primeru je treba izračunati končno stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja, ki mora biti celo število in za katero je bila uporabljena spodnja preglednica.
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov tveganja
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja političnih in družbenih
vplivov tveganja
1
2
3
4
5

Tako lahko izračunamo stopnje političnih in družbenih vplivov tveganja za vse tri scenarije in
analize tveganja.
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov scenarijev tveganja v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja
povprečje
vrednosti
političnih
in
družbenih vplivov tveganja
stopnja političnega in družbenega vpliva
tveganja

Scenarij tveganja
1,58
2

Skupna povprečna vrednost političnih in družbenih vplivov znaša 1,58, stopnja političnih in
družbenih vplivov pa je torej 2.

Ovrednotenje verjetnosti
Verjetnost, da bo prišlo do dogodka, je lahko zelo raznolika in odvisna od več drugih faktorjev,
ki smo jih že opisali. V naslednji preglednici je razporeditev glede na verjetnost scenarija
tveganja. Verjetnost je bila podana na podlagi grobe ocene in mnenja strokovnjakov na
področju zdravja živali. Razmerje pet – 25 let predstavlja za pojav bolezni velik razpon, saj se
biološki faktorji tveganja hitro prilagajajo in možnost širjenja je težko predvideti. Glede na
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preteklo zgodovino zato predvidevamo veliko verjetnost za izbruh posameznih bolezni v RS
(stopnja 4).

Stopnje verjetnosti
Stopnja verjetnosti dogodka in merila tveganja
Stopnja
vpliva
Vrednost
Opis

Časovnica

NO

Zelo majhna

Majhna

Srednja

Velika

Zelo velika

0

1

2

3

4

5

Ni skoraj
nobene
nevarnosti
(grožnje)

Mogoča,
vendar malo
verjetna
nevarnost
(grožnja)

Mogoča
nevarnost
(grožnja)

Splošna
nevarnost
(grožnja)

Posebna in
takojšnja
(trajna)
nevarnost
(grožnja)

Enkrat na
več kot 250
let (letna
verjetnost do
0,4 %)

Enkrat na
100 do 250
let (letna
verjetnost od
0,4 do 1 %)

Enkrat na 25
do 100 let
(letna
verjetnost od
1 do 4 %)

Enkrat na 5
do 25 let
(letna
verjetnost od
4 do 20 %)

Enkrat ali
večkrat na 5
let (letna
verjetnost
nad 20 %)

Scenarij 1
– SIP

4

UVRŠČANJE V MARIKE TVEGANJA
Z matrikami tveganja za nesrečo lahko grafično prikažemo velikost vplivov, ugotovljenih v
poglavju štiri in verjetnosti tveganja za nesrečo oziroma posameznih scenarijev tveganja, če
obravnavamo le eno tveganje. Matrike tveganja za nesrečo so eden glavnih ciljev pri izdelavi
ocen tveganja za posamezne nesreče.
Matrike tveganja imajo pet stopenj (polj) na ordinatni osi za prikaz velikosti vplivov tveganja in
pet polj na abscisni osi za prikaz stopnje verjetnosti tveganja. Polja so obarvana od zelene do
rdeče, pri čemer se stopnje vplivov in verjetnosti stopnjujejo od zelene prek rumene in oranžne
do rdeče barve. Obarvanost polj se glede na polja hitreje spreminja na ordinatni osi kot na
abscisni, kar pomeni, da je v matrikah tveganja za nesrečo večji poudarek na vplivih tveganja
kot na verjetnosti tveganja za nesrečo. Matrika ima 25 polj, v katera odvisno od vsebine matrike
lahko uvrstimo posamezna tveganja (ali posamezne vplive tveganja) glede na odnos med
velikostjo v analizah tveganja ugotovljenih vplivov in merili za ovrednotenje tveganja za
nesrečo. Enako velja tudi za verjetnost tveganja. Kombinacija verjetnosti in vplivov je v matriki
tveganja predstavljena v štirih stopnjah, in sicer:
-

majhno tveganje z zeleno obarvanimi polji,
srednje tveganje z rumeno obarvanimi polji,
veliko tveganje z oranžno obarvanimi polji,
zelo veliko tveganje z rdeče obarvanimi polji.
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Pripravljene so štiri matrike tveganja za posamezne scenarije tvdganja. Imamo dve vrsti matrik
tveganja:
-

matrike tveganja z razdruženim vplivom (tri matrike (vplivi na ljudi, gospodarski in
okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino, politični in družbeni vplivi), vsaka za svoje
vrste vplivov in enovito verjetnostjo),

-

matrike tveganja z združenimi vplivi (ena matrika s povprečji vseh treh vplivov in
enovito verjetnostjo).

Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva se izračuna tako, da se seštejejo stopnje
vplivov tveganja na ljudi, gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja in seštevek deli s tri. Če je končna
izračunana vrednost vpliva decimalno število, je treba ugotoviti končno stopnjo skupnih
(povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število, za kar se uporabi spodnja preglednica.

Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja matrik tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
Izračunana vrednost vseh treh
vrst vplivov

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja

1,00–1,49

1

1,50–2,49

2

2,50–3,49

3

3,50–4,49

4

4,50–5,00

5

Ob upoštevanju te preglednice tako dobimo končno preglednico z vsemi potrebnimi podatki za
izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom vplivov tveganja. V preglednici
sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko tveganja za nesreče z združenim
prikazom vplivov tveganja.
Izračun povprečnih vplivov tveganja za matrike tveganja z razdruženim in z združenim
prikazom vplivov
Scenariji
tveganja

Scenarij
tveganja SIP

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

/

1

2

1,50

2

4

srednje
zanesljiva
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11.4 Priloga 4: Scenarij tveganja: Letaska nesreča v naseljenem kraju

SCENARIJ TVEGANJA
Scenarij tveganja obravnava večjo letalsko nesrečo v naseljenem kraju (število žrtev: 150
potnikov in članov posadke ter 16 oseb na zemlji). Scenarij tveganja izhaja iz Ocene tveganja
za letalsko nesrečo, verzija 1.0 iz leta 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za infrastrukturo.
Število žrtev na zemlji (16 žrtev) je matematično izračunano na podlagi podatkov gostote
poseljenosti Ljubljane (1044 prebivalcev/km2) in velikosti območja letalske nesreče (0,015
km2).

Scenarij tveganja - Letalska nesreča v naseljenem kraju
SCENARIJ TVEGANJA - Letalska nesreča v naseljenem kraju
PARAMETRI

SREDIŠČNA VPRAŠANJA

Nevarnost

Obravnava se večja letalska nesreča v naseljenem
kraju (število žrtev: 150 potnikov in članov posadke ter
16 oseb na zemlji).

Kraj dogodka

Prostorska razsežnost
Moč

Čas

Gre za ločen dogodek, ki zaradi svoje narave vpliva
tudi na druge medsebojno povezane dogodke
(porušene stavbe in prometnice, izpad električne in
druge infrastrukture ipd.), ki imajo negativne posledice
na tamkajšnje prebivalstvo.
Scenarij tveganja določa, da se je letalska nesreča
zgodila v naseljenem kraju (Ljubljana), ki leži pod
zračnimi potmi, ki potekajo preko zračnega prostora
RS.
Gre za gosto naseljeno območje z zelo urejeno
prometno in drugo infrastrukturo, s številnimi
poslovno-bivalnimi objekti, gospodarskimi objekti,
objekti pomembnimi za kulturno dediščino in drugimi
objekti.
Območje letalske nesreče obsega 100 x 150 metrov
(15.000 m2 oziroma 0,015 km2) meter globoko.
Letalska nesreča je povzročila popolno uničenje
prometne (vpadnica v mestno središče in sosednje
ulice) in druge infrastrukture (komunalni vodi,
električna napeljava) ter objektov na območju nesreče
(stanovanjsko - poslovni objekti).
Letalska nesreča spada med nepredvidljive dogodke.
Večja verjetnost je, da se zgodi poleti in podnevi, ko
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Trajanje

Razvoj/potek

So pri scenariju in posledicah
upoštevani vplivi podnebnih
sprememb, če to možno ali
smiselno?
Čas za obveščanje in opozorilo

beležimo v slovenskem zračnem prostoru več
zračnega prometa.
Neposredni učinki letalske nesreče so kratkotrajni - do
15 dni (požar, dim, prah, izliv tekočin, razbitin ipd.).
Drugi učinki (npr. psihosocialni) se rešujejo skozi
daljše časovno obdobje – več kot 30 dni.
Letalske nesreče se v večini primerov zgodijo zaradi
napake pilota (53 %), temu sledijo nesreče zaradi
mehanskih napak (20 %), vremena (12 %), sabotaž (8
%), drugih človeških napak (6 %) in drugih razlogov (1
%).
Podnebne spremembe na letalsko nesrečo nimajo
vpliva.

Letalska nesreča ni pričakovan dogodek. Statistično
gledano se lahko zgodi enkrat na 25 do 100 let (letna
verjetnost od 1 % do 4 %).
Letalske nesreče ne moremo vnaprej napovedati, saj
se lahko zgodi kadarkoli in kjerkoli. Prebivalstvo se na
letalsko nesrečo ne more pripraviti.

Je dogodek (bilo) mogoče
preprečiti?

Kdo in kaj je prizadet?

Referenčni dogodki

Na letalsko nesrečo je lahko pripravljen ustrezen
državni aparat, ki s svojimi navodili, postopki, opremo,
izkušnjami in strokovno usposobljenim kadrom ob
morebitni nesreči izvede vse vnaprej predvidene
aktivnosti za zmanjšanje vplivov nesreče.
Letalske nesreče ni možno preprečiti.
Država s svojimi ukrepi in aktivnostmi tudi v okviru
mednarodnih in drugih organizacij izvaja vse potrebno
za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti civilnega
letalstva.
Letalska nesreča bo prizadela gosto naseljeno
območje z zelo urejeno prometno in drugo
infrastrukturo, s številnimi poslovno-bivalnimi objekti,
gospodarskimi objekti, objekti pomembnimi za
kulturno dediščino in drugimi objekti.
Scenarij letalske nesreče temelji na primerljivih
dogodkih letalskih nesreč, ki so se že zgodile v
preteklosti, npr.:
 letalska nesreča letala Boeing 747, letalskega
prevoznika Pan Am, na letu PA103, dne 21. 12.
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SCENARIJ TVEGANJA - Letalska nesreča v naseljenem kraju



Scenarij z večstranskimi
tveganji, oziroma z verižnimi
nesrečami

Je v scenariju upoštevana
možnost, da učinki nesreče, ki
se zgodi v tujini, vplivajo tudi
pri nas oziroma se razširi tudi
na območje Republike
Slovenije (npr. jedrska nesreča
v Černobilu, potres v Furlaniji,
pandemije, živalske nalezljive
bolezni, poplave leta 2012 na
Dravi)
Ocena verjetnosti uresničitve
vsakega scenarija
5 – enkrat ali večkrat na 5 let
(letna verjetnost 20 % in več)
4 – enkrat na 5 do 25 let (letna
verjetnost od 4 do 20 %)
3 – enkrat na 25 do 100 let
(letna verjetnost od 1 do 4 %)
2 – enkrat na 100 do 250 let
(letna verjetnost od 0,4 do 1 %)
1 – enkrat na nad 250 let (letna
verjetnost do 0,4 %)
Ocenjevanje zanesljivosti
posameznega scenarija

1988, v kraju Locerbie na Škotskem, v Veliki
Britaniji, na letu London–New York in
letalska nesreča letala Boeing 777, letalskega
prevoznika Malaysia Airlines, na letu MH17, dne
17. 07. 2014, v kraju Hrabove v Ukrajini, na letu
Amsterdam–Kuala Lumpur.

Določeni podatki predhodnih letalskih nesreč so bili
uporabljeni za izdelavo tega scenarija tveganja.
Ta scenarij tveganja ne predvideva verižnih nesreč
oziroma dodatnih scenarijev z več mogočimi tveganji.
Predvideno je, da bo letalska nesreča prizadela gosto
naseljeno območje z zelo urejeno prometno in drugo
infrastrukturo, s številnimi poslovno-bivalnimi objekti,
gospodarskimi objekti, objekti, pomembnimi za
kulturno dediščino in drugimi objekti.
Ta scenarij tveganja ne predvideva učinkov nesreče
izven države.
Scenarij tveganja letalske nesreče je predviden v RS.

Letna verjetnost uresničitve scenarija tveganja je od
1 % do 4 %.
Statistično gledano se letalska nesreča lahko zgodi
enkrat na 25 do 100 let.

Upoštevajoč statistične podatke in primerljive dogodke
letalskih nesreč menimo, da obstaja relativno visoka
zanesljivost scenarija tveganja.
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Ali je nosilec pri izdelavi
scenarija in ugotavljanju
posledic vključil pristojne
državne organe ter javne
zavode, strokovne in
znanstvene ustanove
(univerze, inštituti,
raziskovalne ustanove itd.) in
katere?

V postopku izdelave ocene tveganja je bil v izdelavo
scenarija tveganja vključen nosilec izdelave, URSZR
in drugi sodelujoči državni organi.
Pri iskanju podatkov potrebnih za izdelavo scenarija
tveganja so bila v okviru obveznega statističnega
poročanja, skladno z zahtevami Zakona o letalstvu
(Zlet-UPB4, Uradni list RS, št. 81/10), vključena javna
letališča za mednarodni zračni promet, letalski
prevozniki in izvajalec navigacijskih služb zračnega
prometa. Vključen je bil tudi neodvisni preiskovalni
organ letalskih nesreč in incidentov.

VERJETNOST SCENARIJA TVEGANJA
Upoštevajoč pogostost letalskih nesreč in dejstvo, da je zračni promet v nenehnem porastu,
se lahko z gotovostjo trdi, da je letalska nesreča v RS mogoča. Edina večja letalska nesreča
se je v RS zgodila leta 1966.

ZANESLJIVOST SCENARIJA TVEGANJA
Na podlagi statističnih podatkov lahko subjektivno dokaj zanesljivo ocenimo, da je scenarij
tveganja srednje zanesljiv. Upoštevajoč statistične podatke, ki jih imamo na razpolago,
ugotavljamo, da se letalske nesreče v naseljenih in izven naseljenih krajev redno dogajajo.
Letna verjetnost uresničitve scenarija tveganja je tako od enega do štiri odstotke, statistično
gledano pa se takšna letalska nesreča lahko zgodi enkrat na 25 do 100 let.

ANALIZA TVEGANJA

POSLEDICE LETALSKE NESREČE
Posledice letalske nesreče so lahko neposredne in posredne. Med neposredne posledice
lahko štejemo izgubo zrakoplova in žrtve na zrakoplovu. Med posredne posledice pa lahko
štejemo posledice, ki nastanejo zaradi prizadetosti svojcev, prizadetosti članov ekip iskanja in
reševanja, škode na okolju, škode na prometni, energetski in drugi infrastrukturi ipd.
Pri pregledu posledic so bili upoštevani pridobljeni podatki:
 Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za promet, Sektorja za letalstvo,
 Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za infrastrukturo, Sektorja za ceste,
 Ministrstva za infrastrukturo, Službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov,
 Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo,
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Ministrstva za finance,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
UVHVVR,
Javne agencije za civilno letalstvo RS (JACL),
Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Javne razsvetljave, d.d.,
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. in
drugih podjetij (Petre, d.o.o. – šotori, hale in odri ipd.).

Na podlagi pridobljenih podatkov:













UVHVVR po scenariju tveganja ne bi prišlo do pogina rejnih živali, zlasti goveda, zato
škode pri živalih ni treba vključiti v izračun stroškov letalske nesreče,
Ministrstva za finance scenarij tveganja nima vpliva na spremembe rasti BDP v letu
nesreče in in naslednjem letu, na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi
nedelovanja plačilnega prometa, na plačilno sposobnost pravnih oseb zaradi pomanjkanja
gotovine in na delovanje njihovega ministrstva,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bi bil pri scenariju tveganja
prizadet 0,22 človeka, ki je uporabnik socialno-varstvenega zavoda, zato ta podatek v
izračunu stroškov letalske nesreče ni relevanten,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi pomanjkanja
informacij glede sile trka, ki rezultira stopnjo škode na objektu, ne morejo podati podatka o
višini škode na in v objektih, ki so posledica nesreče,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi pavšalnih izračunov
in nepopolnih podatkov scenarija tveganja izračun stroškov delovanja ministrstev ter
organov, ki izvajajo dejavnosti ministrstev neizvedljiv,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni možno predvideti škode,
ki bi vplivala na stopnjo brezposelnosti. V Ljubljani je 37.796 podjetij, kar pomeni približno
3,5 podjetja na 0,015 km2, v povprečju pa so v Ljubljani zaposlene 5,4 osebe na podjetje.
Omejeno bi bilo poslovanje za 3,5 podjetja, kar pomeni, da bi lahko bilo ogroženo 18,9
delovnih mest. Slednje pa ne pomeni, da bi se brezposelnost tudi dejansko povečala. Pri
tem je treba upoštevati, da obstaja celo možnost zmanjševanja stopnje brezposelnosti, saj
so ob nesreči, ob kateri je ena izmed posledic tudi gmotna škoda, predvidena sanacijska
dela,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vpliva na delovanje
državnih organov ni moč določiti.

Vplivi na ljudi
Upoštevajoč velikost zrakoplovov, ki dnevno letijo v slovenskem zračnem prostoru, njihovo
zmogljivost (število sedežev) in zasedenost, scenarij tveganja letalske nesreče predvideva
smrtonosne posledice za 150 potnikov in članov posadke. Glede na gostoto poseljenosti
Ljubljan scenarij tveganja predvideva dodatne žrtve na zemlji in sicer šestnajst oseb. Gre za
katastrofalne posledice, ki bi posredno vplivale tudi na ostalo prebivalstvo, enote iskanja in
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reševanja in druge udeležene v preiskavi vzrokov nesreče. Scenarij tveganja ne predvideva
težjih oziroma lažjih poškodb prebivalcev in enot iskanja in reševanja.
Glede na to, da gre teritorialno za nesrečo manjšega obsega in sicer za 100 x 150 metrov, ni
predvidena potreba po evakuaciji prebivalstva oziroma ni predvidena dodatna prizadetost
ranljivih skupin prebivalstva.
Kljub temu je treba dodati, da bi se ob eksploziji zrakoplova v zraku posamezni deli zrakoplova
razleteli na veliko širše območje, s tem pa bi se porazdelila tudi sila in posledično zmanjšala
škoda. Ob letalski nesreči letala Boeing 747, letalskega prevoznika Pan Am, na letu PA103,
dne 21. 12. 1988, v kraju Lockerbie na Škotskem so se razbitine zrakoplova razletele na
območju velikosti 2000 km2.

Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
V scenariju tveganja je upoštevajoč dosedanje izkušnje pri drugih letalskih nesrečah predviden
relativno majhen obseg prizadetega območja. V naseljenem kraju bi nesreča povzročila
popolno uničenje prometne (vpadnica v mestno središče in sosednje ulice) in druge
infrastrukture (komunalni vodi, električna napeljava) ter objekte na območju nesreče
(stanovanjsko - poslovni objekti).
Pomanjkanje oziroma otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov bi utrpelo od 500 do
5000 ljudi največ 15 dni. Toliko časa bi namreč preteklo, da bi se zaključila akcija iskanja in
reševanja, formirala ekipa mednarodnih preiskovalcev letalskih nesreč in incidentov in izvedel
začetek preiskave letalske nesreče z vsemi spremljajočimi dejavnostmi (popisi, odvozi,
identifikacija žrtev ipd.) do prevoza razbitin v ustrezen prostor za nadaljevanje preiskave.
Identičen scenarij tveganja je predviden tudi pri uporabi interneta, in telekomunikacijskih
sistemov, prihodu na delovna mesta in vzgojno izobraževalne ustanove, uporabi javnih storitev
in javnega prometa ter oskrbi oziroma nabavi življenjskih potrebščin na ožjem mestu nesreče.
Ob scenariju tveganja letalske nesreče v naseljenem kraju se pričakuje, da bi se od 500 do
5000 ljudi do sedem dni zaradi stresa izogibalo obiskovanja šol, vrtcev, služb, da ne bi
uporabljalo javnega prevoza, oziroma da bi se želelo preseliti. Pri tem je upoštevano dejstvo,
da šteje vsako slovensko gospodinjstvo približno 2,5 članov, ter da bi bilo posredno prizadetih
tudi nekaj družin v neposredni bližini mesta dogodka.
Slovenska gospodinjstva po številu članov in tipu gospodinjstva – stanje 01. 01. 2011

Skupaj 1 član 2 člana 3 člani 4 člani
Enočlansko

266.489 266.489

Veččlansko
nedružinsko

20.041

-

5
6+
članov članov

Povprečna
velikost
gospodinjstva

-

-

-

-

-

1,00

17.128

2491

320

77

25

2,17
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5
6+
Skupaj 1 član 2 člana 3 člani 4 člani
članov članov
Veččlansko
enodružinsko

450.262

-

Veččlansko
enodružinsko
razširjeno

38.113

-

-

Veččlansko
dvo- ali
večdružinsko

36.047

-

-

-

Veččlansko
dvo- ali
večdružinsko
razširjeno

2579

-

-

-

182.747 133.934 106.773 22.011 4797

12.719 12.048 10.114 3232

8235 11.608 16.204

-

510

2069

Gospodinjstva
813.531 266.489 199.875 149.144 127.376 44.320 26.327
- SKUPAJ

Povprečna
velikost
gospodinjstva
2,96

4,13

5,46

6,70

2,48

Ne glede na to ni pričakovati večjih socialnih (povečevanje zalog, socialne stiske, povečevanje
vloge za denarno pomoč ipd.) in psiholoških posledic (strah prebivalcev zaradi nepoznavanja
vzrokov nesreče, strah pred posledicami nesreče, naraščanje želje po preselitvi ipd.).
Ravno tako ni pričakovati nestrinjanja državljanov z ukrepanjem pristojnih institucij, pojavov
sovražnih kampanj, kršitev javnega reda in miru, nasilnih demonstracij, zmanjšanja zaupanja
v delovanje političnih institucij, ogroženosti notranje varnosti države, večjega vpliva na plačilno
sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa in pomanjkanja
gotovine, spremembe rasti BDP ipd.
Lahko pa se pričakuje povečan zunanjepolitični (mednarodni) vpliv, saj bi se del mednarodne
skupnosti oziroma organizacij odzval na dogodek. RS bi bila zaradi pomanjkanja strokovnega
kadra in tehnične opreme za preiskovanje vzrokov letalske nesreče prisiljena k preiskavi
pritegniti mednarodno pomoč. Skladno z določbami Priloge 13 Čikaške konvencije
(Preiskovanje letalskih nesreč) bi bile pri preiskavi letalske nesreče udeležene tudi:





država operaterja zrakoplova,
država proizvajalka zrakoplova,
država projektiranja zrakoplova in
država registracije zrakoplova.

Ob takšni letalski nesreči bi vodja preiskovalnega organa imenoval komisijo za preiskavo
dogodka, ki bi jo sestavljali en domač glavni preiskovalec, trije domači preiskovalci in trije tuji
preiskovalci. Zaradi mednarodnih razsežnosti pa bi vodja preiskovalnega organa zaprosil za
pomoč tudi štiri tuje posamezne strokovnjake z delovnega področja oziroma tuji letalski
strokovnjaki organov civilnega letalstva in drugih organov. Zaradi identifikacije žrtev,
obveščanja njihovih družin o dogodku in poteku preiskave bi pri delu preiskovalnega organa
aktivno sodelovalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.
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Na podlagi posledic letalske nesreče v naseljenem kraju so ocenjeni naslednji stroški in škoda
zaradi letalske nesreče.

Izguba letala
Povprečna vrednost zrakoplova (Airbus) je razvidna iz gibanja povprečnih cen zrakoplovov
tipa Airbus.
Povprečna cena zrakoplova proizvajalca Airbus
Tip zrakoplova (Airbus)
A320
A321
A320neo
A321neo
A330-200
A330-300
A350-800
A350-900
A350-1000
A380
Skupaj
Povprečje

Povprečna vrednost v 2015
(v mio EUR)
88,5
103,8
96,9
113,6
209
231,6
246
278,2
321,2
390,7
2079,5
207,95

Opomba:
 Preglednica zajema zrakoplove, ki imajo več kot 150 sedežev

Povprečna vrednost zrakoplova (Boeing) je razvidna iz gibanja povprečnih cen zrakoplovov
tipa Boeing.
Povprečna vrednost zrakoplova proizvajalca Boeing
Tip zrakoplova (Boeing)
737-900ER
737 MAX 8
737 MAX 9
747-8
767-300ER
777-200ER
777-200LR
777-300ER
777-8X
777-9X
787-8
787-9

Povprečna vrednost v 2015
(v mio EUR)
93
100,4
106,4
345,5
179,9
253,1
286,4
309,9
338,7
365,1
205
241,5
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Tip zrakoplova (Boeing)
787-10
Skupaj
Povprečje

Povprečna vrednost v 2015
(v mio EUR)
279,4
3104,3
238,79

Opomba:
 Preglednica zajema zrakoplove, ki imajo več kot 150 sedežev
Povprečna vrednost zrakoplova proizvajalcev Airbus in Boeing
Tip zrakoplova (Airbus in
Boeing)

Povprečna cena v 2015
(v mio EUR)
223,37

Upoštevajoč navedeno lahko znaša vrednost izgube letala 223.370.000,00 evrov. Vrednost
rabljenega zrakoplova je izredno težko oceniti, saj ima lahko popolnoma obnovljene motorje,
inštalacije ipd.

Strošek odškodnin
Skladno z Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o
zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138, z dne 30.
04. 2004, str. 1, s spremembami), znaša:



najnižje zavarovalno kritje odgovornosti do potnikov 250.000 posebnih pravic črpanja
(SDR) za potnika in
najnižje zavarovalno kritje za odgovornost v zvezi s prtljago 1131 posebnih pravic črpanja
(SDR) za potnika.

Navedena uredba je skladna z določbami Montrealske konvencije (Konvencije o odškodninah
žrtvam letalskih nesreč), ki je leta 2003 z ratifikacijo tridesete države članice Mednarodne
organizacije civilnega letalstva stopila v veljavo in nasledila Varšavsko konvencijo.
Montrealska konvencija je uvedla nov, dvotirni sistem, in sicer:
- ob smrti ali poškodbah potnikov gre za odgovornost prevoznika do žrtev, ne glede na to, ali
gre za nesrečo, ki je posledica napake letalskega prevoznika, ali ne,
- če je utemeljen sum, da je letalski prevoznik storil napako, je odgovornost prevoznika do
žrtev in njihovih sorodnikov neomejena.
Poleg navedenega Montrealska konvencija vključuje še naslednje elemente:


ob nesreči so letalski prevozniki dolžni izplačati predplačilo odškodnine brez odlašanja, da
bi tako pomagali sorodnikom žrtev, da uredijo nujne finančne izdatke. Zneski teh predplačil
morajo biti urejeni z državnimi zakoni in se odštevajo od zneska končne odškodnine,
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letalski prevozniki morajo nacionalnim letalskim oblastem predložiti dokaze o ustreznem
zavarovanju in s tem zagotoviti razpoložljivost finančnih sredstev za odškodnine,
žrtve nesreč ali njihovi svojci lahko uredijo povračilo škode brez dolgotrajnih sodnih
postopkov,
zahteve za odškodnino zaradi smrti ali poškodbe potnika se lahko vložijo v državi, kjer je
imel potnik v času nesreče stalno prebivališče (in ne samo v državi, kjer ima sedež letalski
prevoznik) in
dokumenti, ki se nanašajo na potnike, prtljago in blago, so poenostavljeni in posodobljeni.

Pretvorba SDR v EUR
SDR

EUR

1
1131
250.000

1,25
1414,17
312.593,39

Upoštevajoč navedeno znaša strošek odškodnin pri obeh scenarijih tveganja:




150 potnikov x 312.593,39 EUR/na potnika = 46.889.008,50 evrov
150 potnikov x 1131 EUR/na potnika = 169.650,00 evrov,
SKUPAJ: 47.058.658,50 evrov.

Strošek odškodnin ne zajema stroška odškodnin žrtev na zemlji, ki niso letalski potniki in člani
posadke.

Škoda in sanacija cestne infrastrukture
Na podlagi podatkov Sektorja za ceste Ministrstva za infrastrukturo izhaja, da znaša povprečen
strošek enega kilometra v okviru nacionalnega programa zgrajenega kilometra avtocest v
obdobju 1994–2009 11 milijonov evrov za avtoceste in 8,7 milijona evrov za hitre ceste. V
lahkem in srednje zahtevnem terenu znaša povprečna cena izgradnje avtoceste 7,29 milijona
evrov na kilometer. Ravno tako pa na podlagi realizacije projektov znaša za državne ceste
cena kilometra dvopasovne ceste med 0,5 in 1,5 milijona evrov na kilometer, odvisno od
težavnosti terena in potrebnih objektov.
Upoštevajoč navedeno znaša povprečen strošek izgradnje štiripasovnice približno 8 milijonov
EUR/km, povprečna izgradnja dvopasovnice pa milijon EUR/km). Po predpostavki bo pri tem
scenariju tveganja uničena mestna vpadnica in dve stranski cesti tako, da znaša strošek
sanacije cestne infrastrukture:

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0





355/502

1 x 1.200.000,00 EUR za 150 metrov štiripasovnice,
2 x 150.000,00 EUR za 150 metrov dvopasovnice,
SKUPAJ: 1.500.000,00 evrov.

Škoda in sancija stavb
Na podlagi naključno izbranega mesta letalske nesreče v naseljenem kraju je bila iz javno
dostopnih podatkov (Prostor – Prostorski portal RS) izračunana vrednost uničenih stavb, ki
znaša 15.883.000,00 evrov. Druge poškodbe stavb, ki bi nastale zaradi trkov manjših kosov
zrakoplova, v seštevek stroškov in škode niso vključene.

Škoda in sanacija komunalne infrastrukture
Strošek komunalne infrastrukture zajema strošek vodovoda in kanalizacije.
Ob letalski nesreči v naseljenem kraju bi bile poškodovane litoželezne cevi in sicer premera
80 mm v dolžini 125 metrov, premera 300 milimetrov v dolžini 80 metrov, premera 400
milimetrov v dolžini 150 metrov in cevi iz nodularne litine premera 150/200 milimetrov v dolžini
150 metrov. Po lokaciji okvar in izločitvi prizadetih vodovodov iz obratovanja bi bilo v uri po
nesreči napajanje vodovodnega sistema večinoma preusmerjeno po drugih vodovodih.
Preusmerjanje bi potekalo z zapiranjem bližnjih zasunov na prizadetih vodovodih, ki so locirani
izven vplivnega območja nesreče. Odvisno od obsega poškodovanih oziroma porušenih
stanovanjsko poslovnih objektov bi bilo treba zagotoviti provizorično oskrbo s pitno vodo za
približno pet objektov, za kar bi potrebovali približno 24 ur. Usklajeno z obnovo cest in druge
komunalne infrastrukture bi nekaj mesecev po nesreči potekala celovita obnova vodovodov.
Vodovodno omrežje bi bilo po nesreči treba v celoti rekonstruirati oziroma zgraditi na novo.
Stroški za morebitno rekonstrukcijo jaškov in drugih vodovodnih objektov niso upoštevani.
Pri oceni stroškov vodovodnega omrežja so upoštevani stroški (brez upoštevanja izdelave
projektne dokumentacije) izgradnje nadomestnega omrežja, stroški vodnih izgub, stroški
posredovanja na kraju dogodka in stroški morebitne vzpostavitve provizoričnih vodovodnih
priključkov v višini 173.130,00 evrov.
Na območju letalske nesreče je kanalizacijsko omrežje zgrajeno v mešanem sistemu za odvod
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode. Upoštevano je popolno uničenje
kanalizacijskega omrežja. Uničeni bi bili betonski zbiralniki širine 400 milimetrov v dolžini 185
metrov, širine 600 milimetrov v dolžini 45 metrov, širine 800 milimetrov v dolžini 40 metrov in
širine 1100 milimetrov v dolžini 100 metrov. Ob sušnem vremenu bi zmogljivost obstoječega
kanalizacijskega omrežja zadoščala za nekaj ur, v tem času bi bilo treba vzpostaviti
prečrpavanje odpadne vode v nepoškodovano kanalizacijsko omrežje izven nesreče. Ob
deževnem vremenu bi bilo treba zelo hitro vzpostaviti prečrpavanje odpadne vode do območja
z nepoškodovanim kanalizacijskim omrežjem. Najprej bi bilo treba vzpostaviti prečrpavanje
odpadne vode iz zbiralnika oziroma kanalov večjih dimenzij. V odvisnosti od količine padavin
bi bilo treba zagotoviti več dodatnih močnejših črpalk. Usklajeno z obnovo cest in druge
komunalne infrastrukture bi nekaj mesecev po nesreči potekala celovita obnova kanalov. Pri
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oceni stroškov kanalizacijskega omrežja so upoštevani stroški (brez upoštevanja izdelave
projektne dokumentacije) izgradnje nadomestnega omrežja v skupni višini 253.750,00 evrov.
Skupni vrednost sanacije komunalne infrastrukture znaša torej 426.880,00 evrov.

Škoda in sanacija energetske infrastrukture
Stroški energetske infrastrukture zajemajo stroške osnovne energetske infrastrukture in
stroške javne razsvetljave.
Ob nesreči bi bila poškodovana glavna srednjenapetostna ter lokalna nizkonapetostna
eletroenergetska infrastruktura, kar bi povzročilo izpad ene razdelilne transformatorske postaje
(RTP Potniški center), izpad 32 transformatorskih postaj ter izpad 5021 merilnih mest. Uničeno
bi bilo približno 296 metrov elektro kabelske kanalizacije, 1517 metrov srednjenepetostnega
omrežja ter 500 metrov nizkonapetostnega omrežja.
Po lokalizaciji vseh izpadov bi se v roku ene ure pričela vzpostavitev izpadlega
elektroenergetskega omrežja izven zaprtega območja letalske nesreče. Izpadle
transformatorske postaje je mogoče najhitreje začasno prenapajati z manipulativnimi preklopi
v sosednjih transformacijskih in razdelilnih postajah. Predvideno je približno 28 manipulacijskih
preklopov na različnih lokacijah, za kar bi potrebovali približno 21 delovnih ur (45 minut za
posamezni preklop). Po preklopih bi ostalo še vedno 29 merilnih mest brez napajanja, in sicer
do izvedbe začasne srednjenapetostne kabelske povezave v razdalji približno 80 metrov med
izpadlo transformatorsko postajo in kabelskim jaškom, v katerem bi kabel spojili na drugo,
nepoškodovano srednjenapetostno vejo. Omenjena kabelska povezava in začasna
vzpostavitev napajanja transformatorskih postaj ter posledično 29 merilnih mest bi bila mogoča
najhitreje v 12 urah po dogodku. Brez napajanja bi še nadalje ostal RTP Potniški center, ker
ga ni mogoče prenapajati (nanj trenutno ni priključen noben odjemalec električne energije). Na
nizkonapetostnem omrežju bi bila za napajanje izpadlih odjemalcev potrebna samo dva
preklopa v priključno merilnih omaricah na meji zaprtega območja. Vsi drugi objekti znotraj
območja so po predvidenem scenariju tveganja porušeni.
Sanacija poškodovanega oziroma uničenega elektroenergetskega območja bi se lahko pričela
šele, ko bi bil na zaprto območje dovoljen dostop. Za sanacijo poškodovanega
elektroenergetskega omrežja bi bilo treba zgraditi približno 145 metrov nove elektrokabelske
kanalizacije in 2237 metrov srednjenapetostnega omrežja. Nizkonapetostno omrežje bi bilo
treba zgraditi na novo.
Distribucijsko podjetje zaradi predvidene nesreče v opisanem obsegu ne bi imelo
pomembnejšega izpada prihodka, drugi poslovno - bivalni subjekti bi bili brez električne
energije največ nekaj ur.
Strošek uničenja osnovne energetske infrastrukture bi znašal približno 180.000,00 evrov.
Uničena bi bila tudi javna razsvetljava in sicer devet kandelabrov FeZN višine 12 metrov z
dvema svetilkama, sedem kandelabrov FeZn višine 10 metrov in osem kandelabrov FeZN
višine pet metrov. Za vse naštete kandelabre bi bilo treba izdelati temelje, nabaviti 33 svetilk
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ARC 150 W, 25 kabelskih jaškov z litoželeznim pokrovom 250 kN, 1200 metrov energetskih in
krmilnih kablov in 600 metrov trocevne kabelske kanalizacije premera 110 milimetrov.
Predviden strošek javne razsvetljave bi skupaj z drobnim ter veznim materialom znašal
87.500,00 evrov.
Skupna vrednost sanacije energetske infrastrukture torej znaša 267.500.00 evrov.

Strošek preiskave letalske nesreče
Strošek preiskave letalske nesreče je sestavljen iz več posamičnih stroškov in sicer stroškov
neodvisnega preiskovalnega organa in stroškov drugih pristojnih državnih organov, ki lahko
nastanejo pri preiskavi letalske nesreče in nudenju logistične podpore.
Strošek preiskave letalske nesreče temelji na dejstvu, da bi bilo pri preiskovanju letalske
nesreče zrakoplova s 150 potniki in člani posadke poleg enega glavnega domačega
preiskovalca in treh domačih preiskovalcev potrebnih še sedem tujih predstavnikov, od tega bi
bili trije tuji preiskovalci, neposredno vključeni v komisijo za preiskovanje letalske nesreče in
štirje posamezni strokovnjaki z delovnega področja oziroma tuji letalski strokovnjaki tujih
organov civilnega letalstva in drugih tujih organov.
Strošek opreme zajema strošek osebne varovalne opreme v višini 300 EUR/preiskovalca in
strošek potrošnega materiala v višini 100 EUR/preiskovalca. Skupaj to znese 400
EUR/preiskovalca x 7 preiskovalcev približno 2800,00 evrov.
Strošek varovanja razbitin zajema strošek, ki se pojavi predvidoma tretji dan po nesreči in
zajema varovanje razbitin, mesta nesreče ipd. Prva dva dneva mesto nesreče varuje Policija.
Strošek je ocenjen na 10 EUR/uro/varnostnika x 10 varnostnikov = 100 EUR/uro x 24 ur =
2400,00 EUR/dan x12 dni, tako, da znaša približno 28.800,00 evrov
Strošek priprave terena zajema 20 strojnih ur x 50 EUR/uro za košnjo, podiranje dreves, umik
zemlje kamenja z mesta nesreče ipd. in znaša približno 1000,00 evrov.
Strošek priprave razbitin zajema 20 strojnih ur x 50 EUR/uro za praznjenje rezervoarjev, odklop
virov energije na zrakoplovu, odstranitev vitalnih delov zrakoplova, odstranitev kril ipd. in je
ocenjen na približno 1000,00 evrov.
Strošek najema ustreznega prostora za nastanitev in delo preiskovalcev in opazovalcev
zajema nastanitev in hrano za preiskovalce in opazovalce v višini 100 EUR/osebo/dan x 11
oseb x 10 dni in znaša približno 11.000,00 evrov.
Strošek prevoza razbitin zrakoplova zajema poseben prevoz (vozilo s spremstvom) v višini
2000 EUR/vožnjo x 5 voženj v okviru posebne logistične podpore, ki zajema dejavnosti in
ukrepe logistične podpore, za izvedbo katerih je potrebna posebna oprema, usposobljenost in
izurjenost, ki se praviloma zagotavlja za izvajanje nalog policije, obrambo države ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posebno logistično podporo, na podlagi predhodnega
zaprosila ministrstva, pristojnega za promet, zagotavljata ministrstvo, pristojno za obrambo in
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Strošek je ocenjen na približno 10.000,00 evrov.
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Strošek prevoza preiskovalcev in opazovalcev zajema letalski prevoz preiskovalcev in
opazovalcev iz tujine v Slovenijo in nazaj v višini 500 EUR/osebo x 7 oseb, prevoz iz letališča
na kraj namestitve in nazaj v višini 10 EUR/osebo x 7 oseb, dnevni prevoz iz kraja namestitve
na kraj dogodka in nazaj 10 EUR/osebo/dan x 11 oseb x 10 dni, kar skupaj znese približno
4670,00 evrov.
Strošek manipulacij z razbitinami zajema 20 strojnih ur x 50 EUR/uro za dviganje, nakladanje,
prekladanje, razkladanje razbitin zrakoplova ipd., kar je približno 1000 evrov.
Strošek skladiščenja razbitin zajema nakup premičnega hangarja z aluminijasto konstrukcijo
ter streho in stranicami iz umetnih mas. Hangar se izdela na podlagi predhodnega naročila.
Strošek hangarja dimenzij 60 metrov x 50 metrov x 12 metrov (slemenska višina), kar je
približno 3.000 m2 tlorisne površine za hranjenje razbitin in preiskovanje letalske nesreče,
znaša približno 299.764,00 evrov.
Strošek čiščenja zajema čiščenje mesta dogodka, prevoznih sredstev po prevozu razbitin,
skladišča ipd. v višini 48 ur x 8 EUR/uro, kar znese 384,00 evrov.
Strošek nudenja pomoči družinam ponesrečenih zajema strošek hrane, pijače in najema
prostora za nastanitev družin ponesrečenih v višini 100 EUR/osebo/dan x 225 oseb
(upoštevajoč približno 2,5 osebe na družino) x 12 dni in strošek prevajalske službe, duhovniške
službe, zdravniške oskrbe ipd. družinam ponesrečenih v višini 100 EUR/osebo/dan x 225 oseb
x 12 dni, kar skupaj znaša približno 297.000,00 evrov.
Strošek pridobivanja podatkov zajema strošek pridobivanja podatkov v državi registracije,
proizvajalca, operaterja in vzdrževalca zrakoplova ter državi nadzornega organa operaterja v
višini približno 500 EUR/let x 5 letov in strošek dnevnic v višini 50 EUR/dan x 5 dni in znaša
približno 2750,00 evrov.
Strošek preiskav in analiz zajema ocenjen strošek prevoza in pregleda črne skrinjice in sicer
zapisovalnika podatkov o letu in delovanju motorjev in zapisovalnika zvoka (pogovorov) v
pilotski kabini, prostoru za potnike in pogovorov s kontrolo letenja v višini približno 5000
EUR/skrinjico x 2 skrinjici ter razne preiskave in analize letalskih materialov, sistemov ipd. v
višini približno 50.000,00 EUR. Ta strošek lahko drastično naraste, saj je odvisen od poteka
preiskave letalske nesreče in iskanja razlogov zanjo. Za ta scenarij tveganja je ocenjen na
60.000,00 evrov.
Skupni ocenjeni strošek preiskave letalske nesreče znaša približno 720.168,00 evrov.
Skupna škoda in stroški letalske nesreče v naseljenem kraju so v spodnji preglednici.
Skupna škoda in stroški letalske nesreče v naseljenem kraju
Strošek
Izguba letala
Strošek odškodnin

Vrednost (v EUR)
223.370.000,00
47.058.658,50
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Strošek
Škoda in sanacija cestne infrastrukture
Škoda in sanacija stavb
Škoda in sanacija komunalne infrastrukture
Škoda in sanacija energetske infrastrukture
Strošek infrastrukture - skupaj
Strošek preiskave letalske nesreče
Skupaj

Vrednost (v EUR)
1.500.000,00
15.583.000,00
426.880,00
267.500,00
17.777.380,00
720.168,00
288.926.206,50 (0,79 % BDP iz leta 2014)

VERJETNOST ANALIZE TVEGANJA
Izhajajoč iz scenarija tveganja oziroma njegove verjetnosti oziroma pogostosti pojavljanja
sledi, da se opisani vplivi scenarija tveganja lahko pojavijo vsakih 25 do 100 let (letna verjetnost
od enega do štiri odstotke). Te vrednost bo ustrezno primerjana z merili za ovrednotenje
verjetnosti za nesrečo in prikazana v matrikah tveganja za nesreče.

ZANESLJIVOST ANALIZE TVEGANJA
Analize tveganja izhajajo iz scenarijev tveganja. Pri izdelavi analize tveganja smo se srečevali
z vnaprej predpostavljenimi dogodki. Ti dogodki so večinoma temeljili na premalo kvalitetnih
in natančnih podatkih, na podatkih, ki niso najustreznejši, na določenih področjih pa smo se
srečevali tudi s pomanjkanjem podatkov nasploh. Pri tem tudi zaradi zelo omejenih časovnih
okvirov ni bilo mogoče doseči večjega napredka oziroma višje kvalitete analiz scenarijev
tveganja. Glede na navedeno lahko na podlagi subjektivne in kvalitativne ocene trdimo, da je
analiza tveganja srednje zanesljiva.

OVREDNOTENJE TVEGANJA ZA NESREČE
Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidna merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi.
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi in uvrstitev scenarija tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi

1

2

3

4

5

Število mrtvih

do 5

5 – 10

10 – 50

50 – 200

nad 200

Število mrtvih (10 let)*

do 5

5 – 10

10 – 50

50 – 100

nad 100

Število ranjenih/bolnih

do 10

10 – 50

50 – 200

200 – 1000

nad 1000

Število ranjenih/bolnih (10 let)**

do 10

10 – 50

50 – 200

200 – 500

nad 500

Število trajno preseljenih

do 20

50 – 200

200 – 500

nad 500

20 – 50
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Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi




1

2

3

4

5

* za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi

snovmi, jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene/bolne ljudi (10
let) po potrebi določijo posebej oziroma dodatno, kot navedeno zgoraj.
** sem spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah tveganj lahko
ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej. Njihovo število se prišteje k siceršnjemu številu
ranjenih oziroma bolnih ljudi.
Pri številu mrtvih in poškodovanih ljudi je treba upoštevati tudi morebitne mrtve in poškodovane
pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči,
policistov, vojakov in intervencijskih ekip raznih služb (npr. ekipe nujne medicinske pomoči, elektro
podjetij, komunale…), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih ukrepov iz svojih
pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje v trajanju eno leto po nesreči.

Ocena števila žrtev upošteva velikost zrakoplovov, ki dnevno letijo v slovenskem zračnem
prostoru ter njihovo kapaciteto (število sedežev). Scenarij tveganja letalske nesreče
predvidevata katastrofalne posledice za 150 potnikov in članov posadke, na zemlji pa dodatnih
16 ljudi. Glede na to je temu scenariju tveganja dodeljena četrta stopnja vpliva na ljudi.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje gospodarskih in
okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
Ločnica med drugo in tretjo stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno
dediščino je postavljena na 0,6 odstotka BDP. Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za
preostale razrede oziroma stopnje. Če škoda zaradi neke nesreče preseže vrednost 0,6
odstotka GNI (slovensko: BND), je država ob nesreči upravičena do pomoči EU oziroma lahko
zaprosi za določena nepovratna finančna sredstva. Obenem je ta višina škode oziroma 0,6
odstotka BND v evropskih smernicah predstavljena kot tista, nad katero je treba glede na
predvideno škodo izdelati ocene tveganja tudi za manj verjetne nesreče. Pri nas sta vrednosti
BND in BDP zelo podobni (BND je malo nižji), zato pri merilih za ovrednotenje tveganja
uporabljamo BDP. Vrednost 100 milijonov evrov je uporabljena kot mejnik med 1. in 2. stopnjo
gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino, kar je po evropski smernici
eno od meril za uvrščanje tveganj v državne matrike tveganj za nesreče. Višina BDP v letu
2014 je znašala okoli 36.200 milijonov evrov.
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Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino in uvrstitev scenarija tveganja
1
Do 0,3 %
BDP

2
0,3 % do 0,6 %
BDP

3
0,6 % do 1,2 %
BDP

do 100 mio EUR

100 – 220 mio
EUR

220 – 440 mio
EUR

4
1,2 % do 2,4
% BDP
440 – 880 mio
EUR

5
nad 2,4 %
BDP
nad 880 mio
EUR

Ocena gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino temelji na stroških
letalske nesreče, razvidnih iz poglavja, ki zajemajo stroške letala, stroške odškodnin, stroške
infrastrukture in stroške preiskave letalske nesreče v skupni vrednosti 288.926.206,50 evra.
Glede na merila in škodo je letalska nesreča po tem scenariju tveganja uvrščena v tretjo
stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje političnih in družbenih
vplivov tveganja
V nadaljevanju je prikazana primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje
političnih in družbenih vplivov tveganja.
Merila za ovrednotenje vplivov na delovanje državnih organov
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidna merila za ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje
državnih organov.
Možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju in uvrstitev scenarija tveganja
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni




Omejeno
izvajanje
1
1
2
2
3

Zelo okrnjeno
izvajanje
1
1
2
3
4

Onemogočeno
izvajanje
2
2
3
4
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z
ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Za nadaljnje delo se upošteva vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje.

Ocena zajema omejeno izvajanje nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva,
organi v sestavi, upravne enote) v trajanju do dva dni. Pri tem je upoštevano dejstvo, da v
praksi nimamo primera, na podlagi katerega bi se izvajanje nalog na prizadetem območju lahko
dejansko preverilo.
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Iz naslednje preglednice je razvidno število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično
ali funkcionalno ovirano ali moteno izvajanje storitev.
Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev in uvrstitev scenarija tveganja
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni


Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv
nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so
povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocena zajema minimalno število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali
funkcionalno ovirano ali moteno izvajanje storitev v trajanju do dva dni. V naši praksi ni primera,
na podlagi katerega bi se motnje na prizadetem območju lahko dejansko preverilo.
Končna stopnja vpliva na delovanje državnih organov se določi tako, da se vsoto posameznih
vrednosti in deli s številom upoštevanih vplivov.
Merila za ovrednotenje vplivov na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov
Iz preglednice v nadaljevanju je razvidno ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje
pomembnih infrastrukturnih sistemov.

Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika, ogrevanje,
gorivo) in uvrstitev scenarija tveganja
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni




Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv
nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so
povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Za nadaljnje delo se upošteva vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več
vsebin enako stopnjo vpliva, se upošteva tisto, pri katerem je prizadetih največ ljudi. Če je
najmanj v dveh primerih prizadeto enako število ljudi, se upošteva tistega, pri katerih je trajanje
daljše.
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Ocena zajema čas trajanja in število ljudi, ki bi imelo pomanjkanje ali otežen dostop do pitne
vode, hrane in energentov. Pri tem je upoštevano dejstvo, da bi bil dostop do razbitin prva dva
dnipo nesreči popolnoma onemogočen, nato pa bi preiskovalni organ potreboval dodatnih 12
dni za začetno preiskavo razlogov za letalsko nesrečo in odvoz razbitin na mesto hranjenja
oziroma na mesto nadaljnje obravnave.

Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itn.), uporaba javnega prometa, oskrba oziroma
nakup življenjskih potrebščin in uvrstitev scenarija tveganja
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni



Do 500

Od 500 do 5.000

Od 5.000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv
nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so
povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Za nadaljnje delo se upošteva vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več
vsebin enako stopnjo vpliva, se za nadaljnje delo upošteva tisto, pri katerem je prizadetih največ
ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako število ljudi, se upošteva tistega, pri katerih
je trajanje daljše.

Ocena zajema čas trajanja in število ljudi, ki bi imelo okrnjen/o ali onemogočen/o uporabo,
prihode, oskrbo in nabavo. Pri tem je upoštevano dejstvo, da bi bil dostop do razbitin prva dva
dneva popolnoma onemogočen, pozneje pa bi preiskovalni organ potreboval dodatnih 12 dni
za začetno preiskavo razlogov za letalsko nesrečo in odvoz razbitin na mesto hranjenja
oziroma na mesto nadaljnje obravnave.
Vrednost vpliva na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov se določi tako, da se vsoto
posameznih vrednosti deli s številom upoštevanih vplivov. Vplivov, ki niso bili ocenjevani (NO),
ker niso povezani z ocenjevalno vsebino, se pri tem ne upošteva. Prav tako se ne upošteva
vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja
Iz preglednice v nadaljevanju je razvidna primerjava rezultatov analize tveganja z merili za
ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja.
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Število ljudi, število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno/neželeno obnašanje
(behavioural reactions), kot je izogibanje obiskovanja šol, vrtcev, zavestno neprihajanje na
delo, zavestna neuporaba javnega prevoza, tendenca po preselitvi, neracionalne finančne
operacije (množični dvigi gotovine itd.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin in
uvrstitev scenarija tveganja itd.
Število ljudi/
trajanje





Do 500

Od 500 do 5.000

Od 5.000 do 50.000

Nad 50.000

Do 2 dni
1
1
1
2
Do 7 dni
1
2
2
3
Do 15 dni
2
3
3
4
Do 30 dni
3
4
4
5
Več kot 30 dni
4
5
5
5
1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv
nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so
povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Za nadaljnje delo se upošteva vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več
vsebin enako stopnjo vpliva, se za nadaljnje delo upošteva tisto, pri kateri je prizadetih največ
ljudi in nato tistega, pri katerih je trajanje najdaljše.

Ocena zajema število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno/neželeno obnašanje. V
oceno so vključene družine žrtev letalske nesreče in okoliški prebivalci.
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidni socialni vplivi.

Socialni vplivi in uvrstitev scenarija tveganja
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poraste
število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se odraža
v povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v znatnem
povečanju števila vlog za socialne pomoči.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev
pomoči.

Stopnja tveganja
Se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Ocenjeno je, da letalska nesreča ne bi vplivala na socialno stisko ter s tem povečanje števila
vlog za socialno pomoč.
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidni psihološki vplivi.
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Psihološki vplivi in uvrstitev scenarija tveganja
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi nepoznavanja
vzrokov, značilnosti nesreče in njenimi posledicami.
Povečan pojav strahu med prebivalci, strah pred novo nesrečo in strah
pred posledicami nesreče.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče upade,
narašča želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov/posledic nesreče je večina ljudi izgubila
zaupanje glede tega, da bi se življenje na prizadetem območju lahko
vrnilo v normalne okvire, množični pojavi preseljevanja.

Stopnja tveganja
Se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4

5

Ocenjeno je, da bi imela letalska nesreča majhen oziroma nepomemben psihološki vpliv. Po
začetnem nenavadnem oziroma neželenem obnašanju zaradi nepoznavanja vzrokov nesreče
in njenih posledic bi se stanje hitro normaliziralo.
Končna vrednost psihosiocialnih vplivov se določi tako, da se vsoto posameznih vrednosti iz
zgornjih treh preglednic deli s številom upoštevanih vplivov. Vplivov, ki niso bili ocenjevani, ker
niso povezani z ocenjevalno vsebino, se pri tem ne upošteva (NO). Prav tako se ne upošteva
vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost
Iz preglednice v nadaljevanju je razvidna primerjava rezultatov analize tveganja z merili za
ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost.
Vpliv na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir in uvrstitev scenarija tveganja
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1

posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z ukrepanjem
pristojnih institucij, posamezne motnje delovanja političnih institucij
(Vlada, Parlament…), posamezni pojavi sovražnih kampanj.

2

Posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) in kaznivih
dejanj (KD) zaradi nesreče; zaznano izražanje občutka strahu za
lastno varnost in premoženje, posamezniki ali skupine skušajo
omajati notranjepolitične razmere, zmanjšano je zaupanje
prebivalstva v delovanje političnih inštitucij.

3
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Vpliv
Povečano število kršitev JRM ter organizirano izvajanje KD; povečan
strah med prebivalstvom; politične stranke in/ali druge interesne
skupine skušajo spodkopati notranjepolitično stabilnost in poskušajo
pridobiti politične koristi z »vsiljevanjem« lastnih programov za
izboljšanje razmer, zmanjšanje zaupanja v delovanje državnih
institucij.
Množične kršitve JRM vključno z nasilnimi demonstracijami ter
občuten porast izvajanja KD, notranja varnost države je ogrožena;
notranjepolitična stabilnost države je spodkopana; temeljne ustavno
zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in razvrednotene.

Stopnja vpliva
4

5

Ocenjeno je, da letalska nesreča ne bi vplivala na notranjepolitično stabilnost in javni red in
mir.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost
Iz preglednice v nadaljevanju je razvidna primerjava rezultatov analize tveganja z merili za
ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa in
uvrstitev tveganja
Vrednost
izpada

Trajanje
izpada
Ni vpliva, ker
vplivi nesreče
ne morejo
posegati v
ocenjevano
vsebino.
Motnje v
odvijanju
plačilnega
prometa v
trajanju do 2 ur.
Motnje v
odvijanju
plačilnega

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
manjši kot
10%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 10% in
20%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 20% in
50%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 50% in
80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti več
kot 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

1

1

2

3

3

1

2

2

3

4

se ne
ocenjuje
(NO)
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Vrednost
izpada

Trajanje
izpada
prometa v
trajanju do 4 ur.
Motnje v
odvijanju
plačilnega
prometa v
trajanju do 8 ur.
Motnje v
odvijanju
plačilnega
prometa v
trajanju
celotnega
poslovnega dne
ali motnje, ki do
konca
poslovnega dne
niso
odpravljene.*
Motnje v
odvijanju
plačilnega
prometa v
trajanju več kot
enega
poslovnega
dne.





Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
manjši kot
10%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 10% in
20%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 20% in
50%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 50% in
80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti več
kot 80%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

2

3

3

4

4

3

4

4

5

5

4

5

5

5

5

Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni
zamik poravnave plačil.
Ne upošteva se vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).
*

Ocenjeno je, da letalska nesreča ne bi vplivala na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb
zaradi nedelovanja plačilnega prometa.
Preglednica v nadaljevanju prikazuje vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb
zaradi pomanjkanja gotovine.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine
Število prizadetih
oseb/trajanje
Do 2 dni
Od 2 do 7 dni
Več kot 7 dni








Do 5.000 oseb

Do 50.000 oseb

Nad 50.000 oseb

1
2
3

2
3
4

3
4
5

1 – Ni nobenega vpliva oziroma majhen vpliv.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.
Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano
vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocenjeno je, da bi bila plačilna sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja
gotovine urejena po dveh dneh, ko bi preiskovalni organ pričel z odvozom razbitin z mesta
nesreče.
Preglednica v nadaljevanju prikazuje spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v tekočem
ali naslednjem letu.

Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali v naslednjem letu in uvrstitev
scenarija tveganja
Sprememba
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez posledic
Od 0 do –0,5 odstotne točke
Do –1 odstotne točke
Do –1,5 odstotne točke
Do –2 odstotni točki
Nad –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče
ne more posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upošteva se vplivov,
ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocenjeno je, da letalska nesreča ne bi vplivala na spremembo rasti BDP v letu nesreče ali v
naslednjem letu.
Končna stopnja vplivov na finančno stabilnost se določi tako, da se vsoto posameznih
vrednosti v zgornjih treh preglednicah deli s številom upoštevanih vplivov. Vplivov, ki niso bili
ocenjevani, ker ne posegajo v ocenjevalno vsebino, se pri tem ne upošteva (NO). Prav tako
se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).
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Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na
zunanjepolitično/mednarodno stabilnost
Iz preglednice v nadaljevanju je razvidna primerjava rezultatov analize tveganja z merili za
ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost.

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv in uvrstitev scenarija tveganja
Vpliv
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Ni zaznanega nobenega večjega neposrednega vpliva na
mednarodni položaj države. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države, nekatere regionalne, mednarodne
organizacije se po diplomatski poti odzivajo na dogodek v smislu
izražanja podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva
na
dogodek
v
smislu
izražanja
močne
podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči – predvsem v opremi in
človeških virih. RS je kljub mednarodni pomoči še vedno stabilna
država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se močno odziva na dogodke v
državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim državljanom
odsvetujejo
potovanja
v
RS
in
zaradi
razmer
zmanjšujejo/povečujejo število osebja v predstavništvih
ali/in
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Ocenjeno je, da bi letalska nesreča povzročila srednji zunanjepolitični (mednarodni) vpliv. Del
mednarodne skupnosti oziroma organizacij bi se odzval na dogodek. RS bi bila zaradi
pomanjkanja strokovnega kadra in tehnične opreme za preiskovanje vzrokov letalske nesreče
prisiljena k preiskavi pritegniti mednarodno pomoč. Skladno z določbami Priloge 13 –
Preiskovanje letalskih nesreč, k Čikaški konvenciji, pa bi bile pri preiskavi letalske nesreče
udeležene tudi: država operaterja zrakoplova, država proizvajalka zrakoplova, država
projektiranja zrakoplova in država registracije zrakoplova.
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Skupni politični in družbeni vplivi
V nadaljevanju je predstavljena preglednica vrednosti oziroma stopenj posameznih vplivov v
okviru političnih in družbenih vplivov tveganja.
Preglednica vrednosti oziroma stopenj posameznih vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Scenarij tveganja
Vrednost prve skupine vplivov
Vrednost druge skupine vplivov
Vrednost tretje skupine vplivov
Vrednost četrte skupine vplivov
Vrednost pete skupine vplivov
Vrednost šeste skupine vplivov
Vsota vrednosti skupin vplivov
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov

1
3
1,5
0
1
3
9,5
1,90

Glede na to, da je končno izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov decimalno število,
je pretvorba vrednosti razvidna iz preglednice v nadaljevanju.
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in družbenih vplivov
Izračunana vrednost
vplivov
1,00 – 1,49
1,50 – 2,49
2,50 – 3,49
3,50 – 4,49
4,50 – 5,00

Pretvorjena vrednost vplivov za
potrebe matrik tveganja za nesrečo
1
2
3
4
5

Na podlagi navedenega je izračunana stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja.

Stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja

Povprečje vrednosti političnih in družbenih vplivov tveganja
Stopnja političnega in družbenega vpliva tveganja

Scenarij
tveganja 1
1,90
2
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Tako dobljena stopnja političnih in družbenih vplivov se uporabi z ugotovljenima stopnjama
vplivov na ljudi, gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno dediščino za izračun
povprečnih – skupnih vplivov scenarija tveganja.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje verjetnosti za nesreče
V nadaljevanju je ovrednotena verjetnost letalske nesreče za obravnavan scenarij tveganja.

Ovrednotenje tveganja verjetnosti nesreče in uvrstitev scenarija tveganja
1

2

3

enkrat na več
kot 250 let
(letna verjetnost
do 0,4 %)

enkrat na 100
do 250 let
(letna verjetnost
od 0,4 do 1%)

enkrat na 25 do
100 let
(letna verjetnost
od 1 do 4 %)

ni skoraj nobene mogoča, vendar
nevarnosti
malo verjetna
(grožnje)
nevarnost
(grožnja)

mogoča
nevarnost
(grožnja)

4

5

enkrat na 5 do enkrat ali večkrat
25 let
na 5 let
(letna verjetnost (letna verjetnost
od 4 do 20 %
nad 20 %)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

Opisna razlaga se uporablja predvsem ob nesrečah, ki nimajo nekega naravnega cikla pojavljanja
oziroma za namerna dejanja, ki jih je glede na specifičnost pojavljanja nemogoče napovedati (npr. za
terorizem). Za druge nesreče se upošteva v zgornjem delu preglednice navedena časovna obdobja.

Iz preglednice je razvidno, da se letalska nesreča iz scenarija tveganja lahko zgodi enkrat na
25 do 100 let (letna verjetnost je od enega do štiri odstotke).
Skupni (povprečni) vplivi scenarija tveganja
Scenariji tveganja in analize tveganja
Stopnja vplivov na ljudi
Stopnja gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov na kulturno
dediščino
Stopnja političnih in družbenih vplivov
Izračunana stopnja skupnih (povprečnih) vplivov
Stopnja skupnih (povprečnih) vplivov tveganja
Verjetnost tveganja
Zanesljivost rezultatov analize tveganja

Stopnja vpliva
4
3
2
3,00
3
3
Srednje zanesljiva
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10.5 Priloga 5: Scenarij tveganja: velik požar v naravnem okolju Šumka – Železna vrata
– Trstelj, julij 2006

SCENARIJ TVEGANJA
Ta scenarij tveganja, ki izhaja iz Ocene tveganja za velik požar v naravnem okolju, verzija 1.0
iz leta 2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obravnava
resnični požar na Krasu v času zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Gre za požar
Šumka – Železna vrata – Trstelj med 21. in 24. julijem 2006. Scenarij tveganja je bil leta 2018
dopolnjen skladno z ugotovitvami iz Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za velik požar v
naravnem okolju, verzija 1.0, iz leta 2018 in Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj
za nesreče, verzija 1.0, iz leta 2018.

V petek, 21. julija 2006, je okoli 17.00
zagorelo ob lokalni cesti Komen–Branik,
približno štiri kilometre severovzhodno od
Komna oziroma tri kilometre jugozahodno od
Branika na pobočju Velikega Hriba. ReCO

Nova Gorica je bil obveščen o dogodku ob
17.05. Ogenj je zanetil požigalec v bližini kraja
Pedrovo, ob lokalni cesti Komen –Branik.
Ogenj se je zaradi visokih temperatur in vetra
hitro širil. Aktivirane so bile enote PGD
Dornberk
in
PGD
Komen.
Zaradi
jugozahodnega vetra, izredno sušnih razmer,
reliefa in težke dostopnosti terena ter slabe
odprtosti območja z gozdnimi prometnicami
se je požar širil jugozahodno proti hribu
Šumka, ki ga poraščajo pretežno starejši
borovi sestoji z bogatim polnilnim slojem
termofilnih listavcev.

Ob 17.24 sta na kraju, kjer je požar, prisotni
dve enoti: PGD Dornberk in PGD Komen s 23
gasilci in šestimi vozili. Takojšnja ocena je
bila, da požara z razpoložljivimi silami ne bo
mogoče zaustaviti, zato je bil ob 18.00 za
gašenje zahtevan helikopter SV. Helikopter je
bil odobren. Aktivirane so bile gasilske enote
GZ Goriške in GZ Nova Gorica. Na požaru je
bilo prisotnih 71 gasilcev z 22 vozili.
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Na kraj požara so prišle še druge pozvane
enote. Vzpostavljeno je bilo sprejemno mesto
iz smeri Branik. Odobren helikopter SV je bil
odpovedan. Dodatnih gasilskih sil ni bilo
mogoče dobiti, ker so bile na požaru v Divači
in Kozini. Na kraju požara je bilo 125 gasilcev
s 35 vozili. Ob 21.20 so enote na desnem
sektorju uspele skoraj zajeziti požar na vrhu
Velikega Hriba.
Enote na levem sektorju so imele približno 300 metrov linije pod kontrolo, do vrha je ostalo
približno še 150 metrov linije. Stanje na požaru je bilo kritično.
Istočasno so potekali razgovori o morebitni
spremembi smeri vetra, veter je v nočnem
času spremenil smer v burjo. Na čelo požara,
na gozdno cesto - protipožarno preseko, so
bile z nalogo zaustavitve požara poslani
enote: PGD Nova Gorica, PGD Šempeter,
PGD Dornberk in PGD Col. Med 21.30 in
22.00 je veter spremenil smer v burjo.
Situacija je postala kritična, potreben je bil
hiter umik enot s čela požara. Požar se je zelo
hitro razširil na pobočje Šumke. Požar je iz
novogoriške občine prešel v občino Komen.
Na požaru je ostalo le manjše število gasilskih enot z nalogo varovanja preskoka požara čez
cesto Komen–Branik in proti vasi Pedrovo ter v vasi Rubije in Škrbina.
22. julija ob ob 5.00 se je požar na posameznih mestih že približal gozdni cesti Škrbina–Mihalji.
Začenjale so se prve aktivnosti gašenja na čelu požara. Na nekaterih mestih je požar prešel
gozdno cesto, vendar so ga gasilske sile uspešno pogasile. Vodja intervencije je izvedel ogled
požara, situacija je bila kritična. Tehnika in oprema prispelih sil večinoma ni ustrezala stanju
na terenu. Formiranje skupin za zamenjavo je potekalo počasi. Primanjkovalo je domačih
gasilcev v vlogi vodij sektorjev in skupin.
Po pregledu stanja na območju požara je
bilougotovljeno, da požara ne bo mogoče
zaustavljati na gozdni cesti Škrbina–Mihalji.
Za 7.00 je prišlo na pomoč 120 gasilcev in
helikopterji SV. Sprejemno mesto je bilo
urejeno. Urejen je bil tudi heliport. Obveščena
sta bila župan in poveljnik Civilne zaščite (v
nadaljnjem besedilu: CZ) občine Komen.
Glede ogroženosti je bilo treba preveriti 400kilovoltni daljnovod in postopke ob morebitni
njegovi izključitvi. Zagotoviti je bilo treba
ekipo NMP in vozilo za zveze iz MONG.
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Do 9.00 je bilo na terenu okrog 200 gasilcev. Sile na čelu so uspešno zadrževale požar. Desni
sektor je izvajal gašenje Škrbina–Rubije–gozdna cesta proti cesti Komen–Branik. Na levem
sektorju se je izvajal protiogenj. Ob 11.25 je bil odobren izklop 400-kilovoltnega daljnovoda.
Ob 11.30 so z delom začeli helikopterji SV, pridružili sta se jim tudi dve letali iz Italije. Na terenu
je bilo 230 gasilcev z 49 vozili. Izvajanje boja proti ognju na gozdni cesti Rubije–cesta Komen–
Branik je bilo neuspešno, požar se je razširil v smeri Komenščaka proti zaselku Jablanec.
Potrebna je bila premestitev enot. Pomoč iz zraka je bila uspešna. Desni sektor je bil pod
kontrolo gasilcev. Levi sektor je saniral požarišča, pojavljala so se posamezna žarišča pri vasi
Rubije. Veliko težav je bilo na samem čelu požara zaradi spreminjanja smeri in jakosti vetra.
Na samem čelu se je požar razširil. Težave so bile z vodji posameznih sektorjev, premalo je
bilo domačega kadra. Pri gašenju so sodelovali helikopterja slovenske vojske ter italijansko
letalo Canadair in helikopter (Sikorsky) za gašenje gozdnih požarov. Do večera je bil požar
lokaliziran, takrat je ogenj zajel območje, veliko 420 hektarjev.
V nedeljo, 23. julija, je bilo na sprejemnem
mestu 432 gasilcev. Razporejanje in
formiranje enot sta potekala počasi. Požar je
bil razdeljen na pet sektorjev. Helikopterske
enote SV ni bilo na terenu. Formirale so se
močne enote, da bi zaustavile požar na čelu.
Enota, ki je bila na gozdno cesto v smeri proti
Železnim vratom poslana z nalogo, da
preseka širjenje požara proti cesti Škrbina–
Lipa, se je morala okrog 11.00 umakniti zaradi
nenadne spremembe vetra.
Veter, ki je pihal v jutranjem času po pobočju
navzdol, je obrnil smer po pobočju navzgor in
požar je prešel v vršni požar ter se razširil po
pobočju Malega Ovčjaka in Lipnika na terenu,
kjer ni nobene gozdne ceste. Požar je do
večera zajel Sv. Katarino in se razširil do
vznožja hriba Veliki Ovčnjak. Širjenje požara
po pobočju Velikega Ovčjaka je bilo okrog
21.30 tako intenzivno, da je požar naredil
preskok ob 22.00 na hrib Kačnik.
Skupna površina, ki jo je ogenj do takrat zajel, je znašala 890 hektarjev. Enote, ki so bile
razporejene na terenu, so izvajale sanacijo požarišča po posameznih sektorjih, razen na čelu
požara. Po požarnem preskoku požara iz Velikega Ovčnjaka na Kačnik je bilo jasno, da bo
mogoče požar zaustavljati šele na cesti Lipa–Dornberk. V nočnem času je bil opravljen ogled
požara in njegovo širjenje. Ugotovljeno je bilo, da je zelo majhna možnost, da bi požar
zaustavili na omenjeni cesti. Zaprošena je bila pomoč avtocistern. Aktivnosti so potekale na
cesti Lipa–Dornberk, postavitev vozil in preventivno močenje terena. Proti jutru se je požar iz
Velikega Ovčjaka že razširil po pobočju navzdol v dolino Gospodance. Samo vprašanje je bilo,
ali bodo gasilske sile uspešno zaustavile požar na pobočju Kačnika.
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V ponedeljek, 24. julija ob 6.03 je požar iz
doline Gospodenca prešel na pobočje
Kačnika in v pičlih 10 minutah dosegel njegov
vrh. Enote na cesti so vztrajno polivale
pobočje. Ko so že mislili, da je najhujše mimo,
da so požar uspešno zaustavili, so izvedeli,
da se je zgodil drugi požarni preskok na
Trstelj. Zaradi močne burje in vrtincev vetra je
ogenj preskočil za več kot 300 metrov. Onkraj
varovanega območja in lokalne ceste Lipa–
Dornberk je ponovno zagorelo na vznožju
severnega pobočja Trstelja.
Na Trstelj so bile poslane vse enote z nalogo čim prej zaustaviti širjenje požara. Požar je bil
razdeljen na tri sektorje. Delo helikopterjev SV je oviral močan vzgonski veter in dim. Na
razpolago so imeli šest helikopterjev. Požar je bil do večernih ur na Trstelju pod nadzorom. V
noči na 25. julij so se na Trstelju odvijale aktivnosti na vseh treh sektorjih. Najbolj kritično je
bilo na levem sektorju. Ta sektor je bil pregledan s pomočjo termo kamere, ugotovljenih je bilo
kar nekaj žarišč podtalnega požara. Vsa žarišča so bila sanirana, požar se ponoči ni ponovil.
Na požarišču so uspešno vso noč delovale enote.
V torek, 25. julija, so bile na celotnem požarišču na terenu enote, ki so pregledovale in čistile
rob požarišča. Večje aktivnosti so se odvijale na Trstelju. Ob 15.30 je pričelo deževati, na
Trstelju je bil močan naliv. Na več lokacijah v okolici so bili udari strel. Enote so bile
premeščene na nove lokacije požarov. V sredo, 26. julija, je bilo požarišče razdeljeno na štiri
sektorje. Na terenu je bilo 167 gasilcev z 39 vozili. Stanje na požarišču je bilo umirjeno.
Organizirano je bilo pobiranje prazne embalaže. Ob 12.20 je bil opravljen prelet s policijskim
helikopterjem s termo kamero. Ob 15.20 je pričelo deževati. Ob 17.30 je bila intervencija
uradno zaključena, prešli so na požarno stražo. Na požaru je sodelovalo 1936 gasilcev iz vse
Slovenije s 458 vozili. Stroški dela gasilcev in vozil so dosegali 100 milijonov tolarjev oziroma
okoli 420.000 evrov. V tem znesku niso všteti stroški prehrane, goriva, gasilnih sredstev,
helikopterjev in letal ter poškodovane in uničene opreme.
Požar je zajel 950 hektarjev veliko območje, od tega 710 hektarjev gozdov (74 odstotkov).
Prevladovali so odrasli borovi gozdovi (56 odstotkov) s primesjo hrastov (šest odstotkov) in
drugih termofilnih listavcev (38 odstotkov). Vršni požar je zajel približno 75 odstotkov vseh
gozdov (510 hektarjev), preostanek pa je zajel talni požar. Gorelo je na območju treh občin: v
občini Nova Gorica je požar zajel 203 hektarje, v občini Miren-Kostanjevica 46 hektarjev, v
občini Komen pa 701 hektarjev. Celotna dolžina roba požarišča je merila 18,71 km. V strukturi
lastništva so prevladovali zasebni gozdovi z 82 odstotki (večinoma nedavno vrnjeni gozdovi –
agrarni skupnosti Škrbina), preostalo so bili državni in občinski gozdovi.
Gozdovi na požarišču so po Območnem gozdnogospodarskem načrtu za Kraško GGO
večinoma uvrščeni v I. in II. stopnjo požarne ogroženosti gozdov. Zato je bila že v preteklosti
protipožarni preventivi namenjena velika pozornost. Na območju požarišča je zgrajenih
približno 3200 metrov protipožarnih presek. Ob tem je še 9300 metrov gozdnih cest, kar skupaj
s protipožarnimi presekami pomeni odprtost 13 metrov/hektar. Vse te prometnice omogočajo
dostop do gozdov in možnost gašenja. Večina roba požarišča je potekala ravno ob cestah, kar
dokazuje, da velika gostota prometnic prispeva k večji učinkovitosti protipožarnega varstva.
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Nakazuje tudi na nadaljnjo potrebo po večji odprtosti, ki naj bi bila v povprečju 20
metrov/hektar.

Karta požarišča požara v naravi Šumka – Železna vrata - Trstelj
Požar je ogrozil 400-kilovoltna in 110-kilovoltna daljnovoda, ki napajata črpalno postajo za
kraški vodovod. Izključitev 400-kilovoltnega daljnovoda je potekala v sodelovanju z drugimi
elektro distributerji v Evropi, ogrožena je bila preskrba z vodo dela Krasa, Koprskega primorja
in sosednje Italije. Če bi se požar razširil na Trstelj, bi bila ogrožena televizijski oddajnik in
planinska koča na Trstelju.
Ob nastanku požara na Šumki je bilo dolgotrajno vroče obdobje brez padavin. Za boljše
razumevanje in predstavo vremenske situacije, ko se ustvarijo pogoji za nastanek velikega
požara v naravnem okolju, spodnji sliki predstavljata točko vžiga in sinoptična karta temperatur
zraka na dan vžiga požara.
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VERJETNOST SCENARIJA TVEGANJA
Glede na to, da se ocene tveganja za posamezne nesreče osredotočajo predvsem na
pomembnejše, večje nesreče in ne na nesreče, katerih pojavljanje je razmeroma pogost ali
celo vsakoleten pojav, tudi njihova verjetnost oziroma pogostost pojavljanja praviloma ni zelo
velika. Večje nesreče skoraj vedno povzročajo večje, hujše, obsežnejše posledice ter terjajo
tudi večje odzivanje na nesrečo, prav tako tudi večji obseg in daljše trajanje sanacije ter
obnove. Vse to lahko za družbo pomeni znatne človeške, organizacijske in tudi finančne
obremenitve na številnih področjih. Da bomo kot družba bolje pripravljeni nanje, je prav, da je
pozornost namenjena tako hudim nesrečam. Če bomo lahko obvladovali hude nesreče, bomo
zagotovo lažje in učinkoviteje obvladovali tudi manj intenzivne nesreče.
Upoštevajoč pogostost pojavljanja velikih požarov v nafravnem okolju obstaja verjetnost, da
se zgoraj opisani scenarij tveganja lahko tudi ponovijo, saj je od njega minilo šele dobrih 10
let.

ZANESLJIVOST SCENARIJA TVEGANJA
Glede na razmeraoma kakovostne podatke o pojavu in predvsem o posledicah požara in glede
na to, da se je požar dejansko zgodil pred manj kot desetimi leti, lahko trdimo, da je scenarij
tveganja razmeroma zanesljiv.

ANALIZA TVEGANJA
Delno je analiza narejena že v samem opisu požara. Z analizo se izpostavijo predvsem
logistični problemi pri sprejemu in nastavitvi enot, ki prihajajo iz drugih predelov države, pri
problemih z oskrbo s tekočino in prehrano za enote. Poudarjena je nuja po dobrem nadzoru
nad lokacijo vsake enote na terenu, saj se je pokazalo, kako so enote zaradi nenadnega
spreminjanja vetra ali pa zaradi požarnega preskoka tudi za nekaj 100 metrov lahko hitro
ogrožene in odrezane od drugih enot. Pokazala se je tudi potreba po večji gostoti protipožarnih
prometnic v naravnem okolju, skupaj s pripadajočimi objekti, kot so izogibališča, obračališča
in vstopne ploščadi, na katerih se opremlja enote na teren. Predvsem za enote iz drugih delov
države je ključnega pomena dobra označitev požarnih prometnic na terenu, da je mogoča
orientacija. Prav tako je pomembno, da so enote opremljene s kakovostnimi kartami na terenu,
na katerem delujejo. Sodelovanje gozdarjev, lovcev in vseh, ki dobro poznajo teren in naravne
danosti, je izjemnega pomena za uspešno in varno vodenje intervencije.
Zlasti je pomembno, da se v času povečane požarne ogroženosti naravnega okolja takoj
zagotovi dovolj gasilskih enot s povečanjem števila gasilcev iz drugih območij države, saj
obstaja velika verjetnost širjenja požara s preskoki ognja. Vključiti je treba zadostno število
gozdarjev ZGS, ki lahko pomagajo s svojim poznavanjem terena in kartografskim znanjem.
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POSLEDICE PRI LJUDEH
K sreči v opisanih scenarijih tveganja ni bilo večjih posledic na ljudeh, tako prebivalstvu kot
posredovalcih. Med silami za zaščito in reševanje je bilo nekaj lažjih poškodb, kot so odrgnine
in zvini, med prebivalci pa strah in skrb za premoženje. So pa obstajale realne možnosti, da
pride do hudih poškodb in celo smrtnih primerov med gasilci. Imeli so opravka bodisi z
zahtevnim terenom, bodisi z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, nenadnimi spremembami
vetra in razširitvijo ognja tako, da umik ni bil mogoč, bodisi so obstajale nevarnosti za
dehidracijo gasilcev, toplotne preobremenitve, odpoved srca.

POSLEDICE V GOZDOVIH IN KMETIJSTVU
Požari je največ škode povzročil v gozdovih in mnogo manj na kmetijskih površinah. Same
ekonomske škode na poškodovani lesni masi niso bile zelo velike, višji so bili stroški
sanacijske sečnje in obnove pogorelih površin ter izgradnje poti za sanacijo. V kmetijstvu je
bila škoda predvsem na travinju na površinah v gozdnem prostoru in na trajnih nasadih znotraj
pogorišča.

POSLEDICE NA ELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURI/MOTENA OSKRBA Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO
Skozi gozd in gozdni prostor poteka kar nekaj elektroenergetske infrastrukture, ki jo požari v
naravnem okolju ogrožajo. Poleg lokalnega elektroenergetskega omrežja sta bila ogrožena
še 110-kilovoltni daljnovod, ki med drugim oskrbuje z električno energijo črpališče kraškega
vodovoda, in 400-kilovoltni daljnovod, ki je del mednarodne elektroenergetske mreže za
prenos električne energije. Potrebno je bilo zahtevno delo, da se je s pomočjo mednarodnih
institucij daljnovod varno izklopilo iz omrežja. To je postopek, ki lahko traja nekaj ur.
Elektroenergetska infrastruktura ob požarih v naravnem okolju le-ta predstavlja vsaj dve
nevarnosti; prva so poškodbe infrastrukture zaradi posledic ognja oziroma temperature in
posledične porušitve elektrovodov, druga nevarnost pa je stik posredovalcev z elektriko in
mogoče poškodbe ali celo smrt. Kot dodatna posledica za širšo okolico je lahko izpad oskrbe
večjega števila odjemalcev z električno energijo tudi na oddaljenih lokacijah in v sosednjih
državah ali pa motena oskrba z vodo, tudi na širšem območju.

STANJE V CESTNEM PROMETU
Požar v naravnem okolju lahko pomeni motnjo v cestnem prometu, in sicer neposredno z
ogrožanjem prometnice s plameni, lahko tudi z dimom. Prometnice je treba zapreti tudi zaradi
intervencije in preprečevati zaustavljanje naključnih radovednežev, ki s svojim ravnanjem
ogrožajo sebe, reševalce ter ovirajo potek intervencije. Pri tem je ključnega pomena
sodelovanje vodje intervencije s policijo oziroma sodelovanje posredovalcev s policisti.
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OCENA NEPOSREDNE ŠKODE

sklop

Vrsta škode in stroška

Lesna masa v m3, poškodovana zaradi velikega požara v
naravnem okolju
Škoda na gozdu zaradi požara

Posledice

130.000 m3
453.000 €

1

Stroški dela ZGS
Materialni stroški ZGS
Stroški izdelave sanacijskega načrta
Stroški obnove
Stroški intevencije gasilcev
Intervencijski stroški MKGP
Ocena dodatnega števila mrtvih zaradi delovnih nesreč v
gozdu zaradi odstranjevanja posledic požara (2006)
Ocena dodatnega števila poškodovanih zaradi delovnih
nesreč v gozdu zaradi odstranjevanja posledic požara
(2006)

Skupaj strošek

2

3

Ocena dodatnega števila mrtvih zaradi gašenja požara
(2006)
Ocena dodatnega števila poškodovanih zaradi delovnih
nesreč zaradi gašenja požara (2006)
Število sodelujočih gasilcev
Bruto ure sodelujočih gasilcev
Število gasilskih enot
Število gasilskih vozil
Vrednost ur sodelovanja gasilcev *
Vrednost sodelovanja gasilskih vozil *
Vrednost uničene opreme *
Nadomestila plač in prehrana gasilcev *
Skupaj strošek
Število sodelujočih helikopterjev SV
Bell 412
Cougar
Število ur naleta helikopterjev SV
Bell 412
Cougar
Strošek naleta helikopterjev SV v €
Bell 412
Cougar
Odvržena količina vode helikopterjev SV v litrih
Strošek na l odvržene vode v €

Skupaj strošek
4

Letala Canadair
Helikopter Sikorsky

EUR/hektar
pogorele
površine

2900 €
2300 €
4500 €
431.700 €
200.300 €
9700 €

476,9 (638 na
površino
pogorelega gozda)
3,1
2,4
4,7
454,4
210,8
10,2

/
/

1.104.400
€

1162,5

/
20
2900
43.435
360
691
863.922 €
235.686 €
60.000 €
133.400 €
1.293.008 €

909,4
248,1
63,2
140,4
1361,1

6
2
413
37
1.325.317 €
178.303 €
329.200
4,57 €

1395,1
187.7

1.503.620
€

1582,8

2
1
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sklop

Vrsta škode in stroška
Stroški skupaj

Posledice
3.901.028
€

EUR/hektar
pogorele
površine
4106,3

* - ocena
Skupni strošek požara je bil tako 3.901.028 evrov oziroma 5201,3 evrov na hektar pogorele
površine gozda oziroma 4106,3 evrov na hektar celotne pogorele površine. Ta škoda
predstavlja 0,011 odstotka BDP iz leta 2006 oziroma 2014.

Opis aktivnosti nekaterih organov

Zavod za gozdove Slovenije
ZGS se je vključil v intervencijo že na samem začetku. Nepogrešljiva vloga ZGS je priprava
kartnega gradiva za potrebe vodenja intervencije in za potrebe operativnih enot na terenu.
Prav tako je pomembna vloga gozdarja kot svetovalca ali vodnika, ki dobro pozna teren,
naravne danosti in razmere na terenu ter lahko pomaga tudi pri izdelavi scenarija širjenja
požara. ZGS ima pomembno vlogo pri sanaciji požarišč.

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve, skupaj s Policijo, spremlja stanje ob velikem požaru v
naravnem okolju in nudi pomoč pri urejanju prometa, pri zapori cest, pri evakuaciji prebivalstva
in pri zagotavljanju varnosti intervencije.

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska
Ministrstvo za obrambo je sodelovalo predvsem s helikopterskimi enotami, ki pomagajo pri
gašenju zlasti vršnih požarov in so nepogrešljivi za uspešno intervencijo. Iz analize se kaže
potreba po dobrem sodelovanju enot na tleh z enotami v zraku, poznavanju drug drugega,
predvsem v tehničnem pogledu in dobri koordinaciji ter povezavi. Kaže se tudi potreba po
posredovanju predvsem v začetni fazi požara, v jutranjih urah in po oskrbi helikopterjev tako z
vodo za gašenje kot z gorivom na kraju samem. Ob večjih požarih v naravnem okolju je
dobrodošla pomoč zračnih sil tudi s sosednjih držav.

Štabi civilne zaščite
Štabi civilne zaščite so zadolženi za koordinacijo celotne intervencije in imajo ključno vlogo
predvsem pri podpornih dejavnostih oskrbe sil intervencije, koordinaciji z lokalno skupnostjo
pri zagotavljanju zvez za potrebe intervencije.
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Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje skupaj z izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavlja prisotnost
reševalnih služb in ekip prve pomoči na kraju intervencije, predvsem za nujno medicinsko
pomoč poškodovanim posredovalcem ali pa prebivalcem. Ob večjem obsegu poškodb
zagotovi triažo in večji obseg nujne medicinske pomoči na terenu, hkrati pa prevoz in
nastanitev poškodovanih do bolnišnic.

Gasilska zveza Slovenije
GZS združuje prostovoljne gasilce, ki so pri intervencijah ob velikem požaru v naravnem okolju
hrbtenica vseh reševalnih služb. Je hierarhično organizirana in se glede na stopnjo potrebe po
aktivaciji sil za gašenje in reševanje prilagodi s svojo strukturo vodenja v vsaki situaciji ter
zagotavlja zadostno število gasilcev.

Občine
Občine so nosilci javne gasilske službe in civilne zaščite. Pokrivajo stroške intervencije do
trenutka, ko je aktiviran državni načrt v primerih velikega požara v naravnem okolju. Iz analize
scenarijev tveganja se kaže, da se morajo občine na potencialno ogroženem območju vnaprej
pripraviti na možnost nastanka velikega požara v naravnem okolju, tako da v primerih, ko je
požar resničnost, ni zastojev in pomanjkljivosti v delih, ki so jih dolžne zagotoviti. Za potrebe
lokalne skupnosti ZGS izdeluje tudi protipožarne načrte.

VERJETNOST ANALIZE TVEGANJA
Verjetnost takega ali podobnega požara je ocenjena na enkrat ali večkrat na pet let

ZANESLJIVOST ANALIZE TVEGANJA
Pri izdelavi analiz tveganja, ki so najbolj kompleksen in najbolj zahteven del vsake ocene
tveganja za posamezne nesreče, smo se srečevali s premalo kakovostnimi in natančnimi
podatki, s podatki, z neustreznimi podatki in tudi z velikim pomanjkanjem podatkov nasploh.
Pri tem tudi zaradi zelo omejenih časovnih okvirov ni bilo mogoče doseči večjega napredka
oziroma višje kakovosti analize scenarija tveganja. Zato je analiza tveganja narejena na
podlagi trenutnih (z)možnosti in tukaj bo v prihodnje verjetno največ »prostora« za napredek.
Ne glede na to pa lahko trdimo, pa je analiza tveganja razmeroma zanesljiva.

OVREDNOTENJE TVEGANJA ZA NESREČO

MERILA ZA OVREDNOTENJE VPLIVOV TVEGANJA IN VERJETNOSTI ZA NESREČO
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Da bi lahko ugotovili resnost oziroma težo tveganj ter tudi različnih scenarijev tveganja in analiz
tveganja znotraj posameznega tveganja, je bilo treba določiti tudi merila za ovrednotenje
vplivov in verjetnosti tveganja za nesrečo, s katerimi je mogoče primerjati posledice oziroma
vplive nesreč in njihovo verjetnost/pogostost. Vplivi tveganj so razdeljeni na vplive na ljudi,
gospodarske in okoljske vplive ter vplive na kulturno dediščino, politične in družbene vplive.
Merila za ovrednotenje tveganja in verjetnosti za nesrečo so bila spomladi leta 2015 usklajena
in sprejeta v okviru delovanja URSZR kot državnega koordinacijskega organa za ocene
tveganj za nesreče, skupaj z vsemi ministrstvi, ki izdelujejo oziroma sodelujejo pri izdelavi ocen
tveganja za posamezne nesreče. Merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za
nesrečo so enotna za vsa tveganja in oblikovana v pet stopenj tveganja, pri čemer je stopnja
vpliva oziroma verjetnosti:
1 – zelo majhna;
2 – majhna;
3 – srednja;
4 – velika in
5 – zelo velika.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Vplivi tveganja na ljudi so v odvisnosti od vrste tveganja lahko predvsem število smrtnih žrtev,
število ranjenih ali bolnih ljudi, število trajno preseljenih ljudi, število ljudi, ki živijo in delajo na
območjih, ki jih je prizadela določena nesreča in drugo, npr.: vplivi na ranljive skupine
prebivalstva, kot so otroci, starejši, socialno ogroženi. Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi
vplivi, kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi, jedrske ali radiološke nesreče, se po potrebi ti
vplivi uporabijo/določijo z oceno smrtnih žrtev in ranjenih/bolnih ljudi v obdobju 10 let po
nesreči. Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi so izraženi v številu mrtvih,
ranjenih/bolnih in trajno preseljenih ljudi.
Pri številu mrtvih in ranjenih ljudi se upošteva tudi morebitne mrtve in poškodovane pripadnike
sil za zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči, policistov,
vojakov in intervencijskih ekip raznih služb (npr. ekipe nujne medicinske pomoči, elektro
podjetij, komunale), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih ukrepov iz svojih
pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje v trajanju eno leto po nesreči.
Za uvrstitev v matrike tveganja se upošteva tista vrednost, ki doseže najvišjo stopnjo vpliva
glede na usklajena merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi.
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Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi

1

2

3

4

5

število mrtvih
število mrtvih (10 let)*

do 5
do 5

5 - 10
5 - 10

10 - 50
10 - 50

50 - 200
50 - 100

nad 200
nad 100

število ranjenih/bolnih
število ranjenih/bolnih(10 let)**

do 10
do 10

10 - 50
10 - 50

50 - 200 200 - 1000 nad 1000
50 - 200 200 - 500 nad 500

število trajno preseljenih

do 20

20 do 50 50 - 200

200 - 500

nad 500

*Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene/bolne ljudi (10 let) po
potrebi določijo posebej oziroma dodatno, kot navedeno zgoraj
1–5: Stopnja vpliva.
** sem spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah tveganj lahko ob
posameznih tveganjih obravnavajo posebej. Njihovo število se prišteje k siceršnjemu številu ranjenih
oziroma bolnih ljudi.

Glede scenarija tveganja tega požara ocenjujemo, da bi bilo lahko število mrtvih do sedem in
število ranjenih do 40. Te vrednosti scenarij tveganja uvrščata v drugo stopnjo vplivov tveganja
na ljudi tako z vidika mrtvih kot tudi z vidika ranjenih ljudi. Slednji podatek predstavlja tudi
reprezentativno vrednost scenarija tveganja za vplive tveganja na ljudi. Trajno preseljenih ljudi
ni.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje gospodarskih in
okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
Med gospodarske in okoljske vplive tveganja in vplive tveganja na kulturno dediščino v
odvisnosti od tveganja lahko spadajo vplivi, kot so število, posledice in višina škode na in v
objektih, stroški delovanja ministrstev in organov, ki izvajajo dejavnosti iz pristojnosti
ministrstev v zaostrenih razmerah, obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih površinah,
stroški omejitve uporabe hrane in dolgoročni stroški v verigi preskrbe s hrano, obseg in višina
škode na vodnih telesih, število in škoda zaradi poškodovanih ali uničenih prometnih sredstev,
število, škoda in stroški zaradi mrtvih ali poškodovanih/obolelih domačih ali prostoživečih
živalih ter živali, ki jih je treba usmrtiti ali zdraviti, stroški za zdravljene oziroma zdravstveno
oskrbo ljudi, škoda zaradi prekinitve gospodarske dejavnosti, socialni in drugi podobni stroški,
stroški intervencij in morebitne mednarodne pomoči, stroški celovite dolgoročne obnove
(sanacije) objektov in opreme, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in
gozdnih površin, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih teles, stroški okoljske
obnove in druge okoljske škode ter dodatno (kar se ne upošteva pri izračunu škode in stroškov)
še obseg prizadetega območja (v km2 in odstotek površine države), višina zavarovalniških
izplačil zaradi nesreče, zmanjšanje BDP in tujega turističnega obiska ter povečanje
brezposelnosti zaradi nesreče.
Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino se izražajo v višini stroškov in škode, ki ga povzroči določeno tveganje.
Meja vpliva tveganja med drugim in tretjim razredom od petih je postavljena na 0,6 odstotkov
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BDP. Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za preostale razrede. Ta izhodiščna vrednost se v
precejšnji meri navezuje na vrednost 0,6 odstotka BND. Če škoda zaradi neke nesreče namreč
preseže vrednost 0,6 odstotka BND, lahko država EU zaprosi za določena nepovratna
finančna sredstva. V RS sta vrednosti BND in BDP zelo podobni (BND je nekoliko nižji), zato
pri merilih za ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo uporabljamo kar BDP. Predvidena
višina BDP v letu 2014 je znašala okoli 36.200 milijonov evrov, vrednost 0,6 odstotkov BDP
pa znaša zaokroženo 220 milijonov evrov.

Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino
1

2

3

4

Do 0,3 %
BDP

0,3 % do 0,6 %
BDP

0,6 % do 1,2 %
BDP

do 100
milijonov EUR

100 – 220
milijonov EUR

220 – 440
milijonov EUR

5

1,2 % do 2,4
% BDP
440 – 880
milijonov EUR

nad 2,4 %
BDP
nad 880
milijonov EUR

1–5: stopnja vpliva.

Iz analize je razvidno, da škoda ne bi presegla 100 milijonov evrov, kar scenarij tveganja
oziroma uvršča v 1. stopnjo gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino.

Primerjava rezultatov analize tveganja z merili za ovrednotenje političnih in družbenih
vplivov tveganja
Politični in družbeni vplivi tveganja lahko v odvisnosti od tveganja vsebujejo kategorije, kot so
vpliv tveganja na delovanje državnih organov, vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih
sistemov na vsakodnevno življenje, psihosocialni vplivi, notranjepolitična stabilnost in vpliv na
javni red in mir, finančna stabilnost in zunanjepolitična/mednarodna stabilnost/položaj. Merila
za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja so polkvalitativna.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov
Ocenjujemo, da scenarij tveganja ne bi bistveno posegal v možnosti izvajanja nalog iz
pristojnosti državnih organov, zato smo mu dodelili prvo stopnjo vpliva.

Možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni

omejena
1
1

zelo okrnjena
1
1

onemogočena
2
2
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trajanje
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

omejena
2
2
3

onemogočena
3
4
5

zelo okrnjena
2
3
4

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice
in traja najdlje.

Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocenjujemo, da bi bil pri scenariju tveganja njegov vpliv uvrščen v drugo stopnjo vpliva.
Končna stopnja ali vrednost vpliva tveganja na delovanje državnih organov se določi tako, da
se vsoto posameznih vrednosti iz obeh preglednic deli s številom upoštevanih vplivov. Vplivov,
ki niso bili ocenjevani (NO), se pri tem ne upošteva. Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so
povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te
skupine vplivov je lahko bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnji vplivov iz
te skupine in jih delimo s številom upoštevanih vplivov, dobimo vrednost vplivov tveganja na
delovanje državnih organov 1,5.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov
Upoštevali smo predvsem stanje oskrbe z električno energijo, ki spada med najbolj
problematične posledice požarov. Scenarij tveganja smo umestili v drugo stopnjo vplivov.
Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika, ogrevanje,
gorivo)
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni

Do 500
1
1
2

Od 500 do
5000
1
2
3

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
2
3

2
3
4
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Število ljudi/
trajanje
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500
3
4

Od 500 do
5000
4
5

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

4
5

5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice
in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva, se upošteva tisto, pri katerem je prizadetih
največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako število ljudi, se upošteva tistega, pri katerih
je trajanje daljše.

Zelo okrnjen/a ali onemogočen/a uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve …), uporaba javnega prometa, oskrba/nabava
življenjskih potrebščin
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice
in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva, se upošteva tisto, pri katerem je prizadetih
največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako število ljudi, se upošteva tistega, pri katerih
je trajanje daljše.

Ocenili smo, da ima na uvrstitev scenarija tveganja v zgornjo preglednico tveganja največji
vpliv prav (ne)zmožnost uporabe interneta, telekomunikacijskih sistemov ter oskrbe z elektriko,
vodo.
Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov se določi tako, da se vsoto vrednosti iz zgornjih preglednic deli s številom
upoštevanih vplivov. Vplivov, ki niso bili ocenjevani (NO), ker niso povezani z ocenjevalno
vsebino, se pri tem ne upošteva. Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z
ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine
vplivov je lahko bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnji vplivov iz te skupine
in jih delimo s številom upoštevanih vplivov (2), dobimo vrednost vplivov tveganja na delovanje
pomembnih infrastrukturnih sistemov 1,5.
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Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja
Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno/neželeno obnašanje (behavioral
reactions), kot je izogibanje obiskovanja šol, vrtcev, zavestno ne prihajanje na delo, zavestna
neuporaba javnega prevoza, tendenca po preselitvi, neracionalne finančne operacije
(množični dvigi gotovine itd.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin ipd.
Število
ljudi
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice
in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva, se upošteva tisto, pri katerem je prizadetih
največ ljudi in nato tisto, pri katerih je trajanje najdaljše.

Ocenjujemo, da scenarij tveganja ni oziroma ne bi bistveno negativno vplival na obnašanje
ljudi, zato smo mu prisodili drugo stopnjo vpliva.

Socialni vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste socialnih vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poraste
število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se odraža
v povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v
znatnem povečanju števila vlog za socialne pomoči.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev
pomoči.

Stopnja vpliva
Se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Ne upošteva se vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np).

Psihološki vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste psiholoških vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi nepoznavanja
vzrokov, značilnosti nesreče in njenimi posledicami.
Povečan pojav strahu med prebivalci, strah pred novo nesrečo in
strah pred posledicami nesreče.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
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Vrste psiholoških vplivov
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne
organe, povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče
upade, narašča želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov/posledic nesreče je večina ljudi izgubila
zaupanje v to, da bi se življenje na prizadetem območju lahko vrnilo
v normalne okvire, množični pojavi preseljevanja.

Stopnja vpliva
4

5

Ne upošteva se tudi vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost psihosocialnih vplivov tveganja se določi tako, da se vsoto
posameznih vrednosti iz prejšpnjih treh preglednic deli s številom upoštevanih vplivov. Vplivov,
ki niso bili ocenjevani, ker niso povezani z ocenjevalno vsebino, se pri tem ne upošteva (NO).
Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov
niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko bodisi celo bodisi decimalno število.
Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in jih delimo s številom upoštevanih vplivov (3),
dobimo vrednost psihosocialnih vplivov tveganja 1,66.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost

Vpliv tveganja na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir in uvrstitev scenarija tveganja
v stopnje vpliva
Vrste vplivov
 Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.


Majhen/nepomemben vpliv.



Posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij.
Posamezne motnje delovanja političnih institucij (Vlada,
Parlament ipd.), posamezni pojavi sovražnih kampanj.









Posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) in
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče; zaznano izražanje
občutka strahu za lastno varnost in premoženje.
Posamezniki ali skupine skušajo omajati notranjepolitične
razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v delovanje
političnih inštitucij.
Povečano število kršitev JRM ter organizirano izvajanje KD;
povečan strah med prebivalstvom.
Politične stranke in / ali druge interesne skupine skušajo
spodkopati notranjepolitično stabilnost in poskušajo pridobiti
politične koristi z »vsiljevanjem« lastnih programov za
izboljšanje razmer, zmanjšanje zaupanja v delovanje državnih
institucij.
Množične kršitve JRM vključno z nasilnimi demonstracijami,
ter občuten porast izvajanja KD, notranja varnost države je
ogrožena.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1

2

3

4

5
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Vrste vplivov
 Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana; temeljne
ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

Stopnja vpliva

Ne upošteva se tudi vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost
Na podlagi ocene posledic smo ocenili, da scenarij tveganja ne bi vplival na izvajanje aktivnosti
v zvezi z ocenjevalno vsebino.
Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot 10
% načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v
vrednosti med
10 % in 20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v
vrednosti med
20 % in 50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v
vrednosti med
50 % in 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Izpad poravnave
plačil v
vrednosti več
kot 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju trajanja
motenj

Ni vpliva, ker vplivi
nesreče ne morejo
posegati v
ocenjevano vsebino.

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

se ne
ocenjuje
(NO)

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 2 ur.

1

1

2

3

3

1

2

2

3

4

2

3

3

4

4

3

4

4

5

5

4

5

5

5

5

Vrednost izpada

Trajanje izpada

Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 4 ur.
Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju do 8 ur.
Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju celotnega
poslovnega dne ali
motnje, ki do konca
poslovnega dne niso
odpravljene.*
Motnje v odvijanju
plačilnega prometa v
trajanju več kot
enega poslovnega
dne.

* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni
zamik poravnave plačil. Ne upošteva se tudi vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocenjujemo, da scenarij tveganja tudi na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi
pomanjkanja gotovine verjetno ne bi imel bistvenega vpliva.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine in uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število
prizadetih
oseb/trajanje
Do 2 dni
Od 2 do 7 dni
Več kot 7 dni

Do 5000 oseb

Do 50.000 oseb

Nad 50.000 oseb

1
2
3

2
3
4

3
4
5

1–5: Stopnja vpliva. Kadar vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na
ocenjevalno vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano
vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1
2
3
4
5

Ni nobenega vpliva oziroma majhen vpliv.
Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih
krajih.
Gotovina ni dostopna.

Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu in uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Sprememba rasti BDP
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez
posledic
Od 0 do –0,5 odstotne točke
Do –1 odstotne točke
Do –1,5 odstotne točke
Do –2 odstotni točki
Nad –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upošteva se vplivov, ki
so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ocenjujemo, da scenarij tveganja ne bi bistveno vplival na rast oziroma padec BDP.
Končna stopnja oziroma verjetnost vpliva tveganja na finančno stabilnost se določi tako, da se
vsoto posameznih vrednosti iz prejšnjih treh preglednic deli s številom upoštevanih vplivov.
Vplivov, ki niso bili ocenjevani, ker ne posegajo v ocenjevalno vsebino, se pri tem ne upošteva
(NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko bodisi celo bodisi
decimalno število. Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in jih delimo s številom
upoštevanih vplivov (3), dobimo vrednost vplivov tveganja 1,33.

December, 2018

391/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično/mednarodno stabilnost

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv tveganja in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Stopnja vpliva
Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Ni zaznanega nobenega večjega neposrednega vpliva na
mednarodni položaj države. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države, nekatere regionalne, mednarodne
organizacije se po diplomatski poti odzivajo na dogodek v smislu
izražanja podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva na dogodek v smislu izražanja močne
podpore/zaskrbljenosti zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči – predvsem v opremi in
človeških virih. RS je kljub mednarodni pomoči še vedno stabilna
država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se močno odziva na dogodke v
državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) svojim
državljanom odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer
zmanjšujejo/povečujejo število osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Prav tako se ne upošteva vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov
niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Kar se tiče zunanjepolitičnih vplivov, smo scenarij tveganja uvrstili v drugo stopnjo
zunanjepolitičnih vplivov zaradi izklapljanja 400-kilovoltnega daljnovoda, ki je del mednarodne
mreže daljnovodov za prenos električne energije.

Skupna vrednost in stopnja političnih in družbenih vplivov
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
sešteje končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se jih deli s številom skupin vplivov, torej s 6. Če določena skupina političnih in družbenih
vplivov tveganja ni bila ocenjevana, ker vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevalno
vsebino (NO), se te skupine pri končnem izračunu ne upošteva. Prav tako se ne upošteva
vplivov, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi raznih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Pregled vrednosti oziroma stopenj posameznih skupin vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Vrednost
prve
skupine
vplivov
1,50

Vrednost
druge
skupine
vplivov
1,50

Vrednost
tretje
skupine
vplivov
1,50

Vrednost
četrte
skupine
vplivov
1,66

Vrednost
pete
skupine
vplivov
1,33

Vrednost
šeste
skupine
vplivov
2,00

Vsota
vrednosti
vplivov

Povprečje
vrednosti
vplivov

9,49

1,58

Končna izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno
število. V takšnem primeru je treba izračunati končno stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja, ki mora biti celo število. Za ugotovitev stopnje političnih in družbenih vplivov tveganja
je bila uporabljena naslednja preglednica.

Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov tveganja

Stopnja političnega in družbenega
vpliva tveganja

1,00 – 1,49
1,50 – 2,49
2,50 – 3,49
3,50 – 4,49
4,50 – 5,00

1
2
3
4
5

Tako lahko izračunamo stopnjo političnih in družbenih vplivov.
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov scenarijev tveganja v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja
Vrednost oziroma stopnja
Povprečje vrednosti političnih in družbenih vplivov
tveganja
Stopnja političnih in družbeneih vplivov tveganja

1,58
2

Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo
Verjetnost tveganja za nesrečo je lahko opredeljena bodisi numerično oziroma v odstotkih
bodisi opisno, kar je razvidno iz naslednje preglednice.
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Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje
verjetnosti
1

2

3

4

5

enkrat nad 250 let
(letna
verjetnost
do 0,4 %)

enkrat na 100 do
250 let
(letna verjetnost
od 0,4 do 1%)

enkrat na 25 do
100 let
(letna
verjetnost
od 1 do 4 %)

enkrat na 5 do
25 let
(letna
verjetnost
od 4 do 20 %)

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna
verjetnost
nad 20 %)

ni skoraj nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča, vendar
malo verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

1–5: Stopnja verjetnosti.

Glede na ocenjeno pojavljanje scenarija tveganja, ki je lahko tudi enkrat ali večkrat na pet let,
je scenarij tveganja uvrščen v peto, najvišjo stopnjo verjetnosti tveganja za nesrečo.

MATRIKE TVEGANJA ZA NESREČO
Z matrikami tveganja za nesrečo lahko grafično prikažemo velikost ugotovljenih vplivov in
verjetnosti tveganja za nesrečo oziroma posameznih scenarijev tveganja, kadar obravnavamo
samo eno tveganje. Izdelane matrike tveganja za nesrečo predstavljajo enega glavnih ciljev
pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče.
Matrike tveganja imajo pet stopenj (polj) na ordinatni osi za prikaz velikosti vplivov tveganja in
pet polj na abscisni osi za prikaz stopnje verjetnosti tveganja. Polja so obarvana od zelene do
rdeče, pri čemer se stopnje vplivov in verjetnosti stopnjujejo od zelene preko rumene in
oranžne do rdeče barve. Obarvanost polj se glede na polja hitreje spreminja na ordinatni osi
kot na abscisni, kar pomeni, da je v matrikah tveganja za nesrečo večji poudarek na vplivih
tveganja kot verjetnosti tveganja za nesrečo. Matrika tveganja ima 25 polj, v katera odvisno od
vsebine matrike lahko uvrstimo posamezna tveganja (ali posamezne vplive tveganja) glede na
odnos med velikostjo v analizah tveganja ugotovljenih vplivov in merili za ovrednotenje
tveganja za nesrečo. Isto velja tudi za verjetnost tveganja. Kombinacija verjetnosti in vplivov
je v matriki tveganj/a predstavljena v štirih stopnjah tveganja in sicer:
- majhno tveganje – z zeleno obarvanimi polji,
- srednje tveganje – z rumeno obarvanimi polji,
- veliko tveganje – z oranžno obarvanimi polji,
- zelo veliko tveganje – z rdeče obarvanimi polji.
Obstajata dve vrsti matrik tveganja:
-

matrike tveganja z razdruženim vplivom tveganja (matrika vplivov tveganja na
ljudi, matrika gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
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-

kulturno dediščino, matrika političnih in družbenih vplivov tveganja), vsaka za
svoje vrste vplivov in z enovito verjetnostjo);
matrike tveganja z združenimi vplivi (ena matrika, s povprečji vseh treh vplivov
tveganja in z enovito verjetnostjo).

Stopnja skupnega/povprečnega vpliva se izračuna tako, da se sešteje stopnje vplivov tveganja
na ljudi, gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
ter političnih in družbenih vplivov tveganja ter vsoto deli s tri. Končna izračunana vrednost
vpliva je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je treba ugotoviti končno stopnjo skupnih
(povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število. V takem primeru se uporabi spodnjo preglednico.

Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za potrebe uvrščanja v polja matrik
tveganja z združenim prikazom
Izračunana vrednost vseh treh vrst
vplivov
1,00 – 1,49
1,50 – 2,49
2,50 – 3,49
3,50 – 4,49
4,50 – 5,00

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja z
združenim prikazom
1
2
3
4
5

Ob upoštevanju zgornje preglednice tako dobimo končno preglednico z vsemi potrebnimi
podatki, ki so potrebni za izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom
vplivov tveganja. V preglednici sta stolpca, ki sta uporabljena za potrebe matrike tveganja za
nesreče z združenim prikazom vplivov tveganja, temneje obarvana.

Preglednica za izračun povprečnih vplivov tveganja za potrebe matrike z združenim prikazom
vplivov tveganja

Stopnj
a
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarski
h in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbeni
h vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih
) vplivov
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11.6 Priloga 6: Scenarij tveganja: žled februarja 2014

SCENARIJ TVEGANJA
Scenarij tveganja opisuje doslej največjo žledno ujmo v Sloveniji, do katere je prišlo med 30.
januarjem in 6. februarjem 2014. Izhaja iz Ocene tveganja za žled, verzija 1.1 iz leta 2016, ki
jo je izdelala URZR Ministrstva za obrambo. Zelo redko posamezen vremenski dogodek
povzroči tako veliko škodo na tako velikem območju, kot je to opisani. Ta nesreča je izjemna
po svoji intenzivnosti in velikem obsegu prizadetega območja ter vrsti poškodb in škode. Glede
na posledice, o katerih je več napisanega v poglavju o analizah tveganja, lahko to vremensko
ujmo označimo ne le kot najhujšo žledno ujmo pri nas, ampak jo uvrstimo tudi med naše
največje naravne nesreče v daljšem časovnem obdobju.

Vremenska slika nad Evropo 1. februarja 2014 sredi dneva
Vremensko dogajanje, ki je odločilno vplivalo na pojav žleda in njegove posledice, je povzeto
predvsem po podatkih ARSO. Za vremensko dogajanje na območju Evrope je bilo konec
januarja 2014 značilno velika razlika v zračnem tlaku med globokim ciklonskim območjem nad
vzhodnim Atlantikom in deloma tudi nad Sredozemljem ter izrazitim anticiklonom s središčem
nad Rusijo. Razlika v zračnem tlaku med obema baričnima tvorbama je bila občasno tudi več
kot 100 milibarov. Nad našo državo, ki se je nahajala na širšem območju stika med
anticiklonom in ciklonom, se je vedno znova obnavljala frontalna cona, v kateri sta se srečevala
hladen zrak polarnega izvora v tanki prizemni plasti ozračja ter močen dotok toplega in
vlažnega zraka v višinah iznad severne Afrike in Sredozemlja. Takšna sinoptična situacija je
recept za obilne padavine, sneženje in nastajanje žleda na južnem obrobju Alp.
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Četrtega februarja je anticiklon nad jugovzhodno Evropo začel slabeti, razlika v zračnem tlaku
med Jadranskim morjem in Balkanom je slabela, prav tako temperaturni obrat nad Slovenijo.
Krepil se je vpliv obsežnega atlantskega ciklona, ponekod v prizemni plasti ozračja je 5.
februarja zapihal jugozahodnik in dvignil temperaturo nad ledišče. Šestega februarja je veter
oslabel, naslednji dan pa je zmeren do močen jugozahodnik prepihal nižine in končal obdobje
hladnejšega vremena tudi po nižinah.

Navpična sondaža nad Ljubljano 2. februarja 2014 zgodaj zjutraj. Spodaj je od vzhoda še
dotekal hladnejši zrak, med 1300 in 1900 metri je bila plast s pozitivno temperaturo zraka.
Temperaturni obrat je bil izrazit, na 400 metrih razlike v nadmorski višini je bila temperaturna
razlika devet stopinj Celzija.

Od 30. januarja do 6. februarja 2014 je v Sloveniji prevladovalo oblačno vreme, po nižinah je
bilo večinoma mirno ali je rahlo pihalo, v višjih legah pa je pihal tudi močnejši veter. Po obdobju
hladnejšega vremena med 26. in 30. januarjem, ko je bila temperatura zraka večinoma okoli
ničle ali pod ničlo, je v višinah 30. januarja začel dotekati toplejši zrak. Tega dne se je nad
prizemno plast zraka, v kateri je temperatura znašala tudi do –5 stopinj Celzija, vrinila plast
toplejšega s pozitivno temperaturo (na višini med 1200 in 1900 metrov nad morjem), in sicer
najprej nad jugozahodni del Slovenije, v naslednjih dneh pa nad večji del države. Po 1.
februarju se je v višinah nekoliko ohladilo, kljub temu pa je izrazit temperaturni obrat vztrajal
do 4. februarja. Bolj proti severu oziroma severozahodu Slovenije je bil klin toplega zraka
večinoma manj izrazit, plast hladnega prizemnega zraka je pretežno segala nekaj sto metrov
višje. Po nižinah Primorske je bila temperatura vse dni večinoma nad lediščem, medtem ko se
je v notranjosti države do 5. februarja večinoma gibala okoli ledišča ali malo pod njim.
Ob stiku hladne in tople zračne mase pri tleh, večinoma ob vznožju območja Visokega Krasa,
je večkrat prihajalo do nagle izmenjave hladne in tople zračne mase. 31. januarja je prišlo do
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zamenjave zračne mase samo na območju Ilirske Bistrice kar šestkrat, temperaturna razlika
pa je bila od šest do osem stopinj Celzija. Južno od meje zračnih mas je obilno deževalo.
Nad ničlo se je v notranjosti večinoma ogrelo šele 5. februarja, še topleje pa je bilo 6. in 7.
februarja. Šestega februarja se je tako znatno nad ničlo ogrelo na Postojnskem in ponekod
drugod po nižinah; 7. februarja pa je vse nižine dokončno prepihalo. Na 1500 metrih je bilo
večinoma ves čas sorazmerno toplo, na Rogli le 30. januarja in prehodno 3. februarja znatno
hladneje. Še 1000 metrov više je bilo, zlasti 1. in 2. februarja, prav tako pretoplo za začetek
februarja. Po obratu vetra na jugozahodnik tudi niže se je 5., še bolj pa 6. in 7. februarja v
ozračju vzpostavil običajen, padajoč potek temperature z nadmorsko višino.

Količina padavin od 30. januarja zjutraj do 3. februarja 2014 zjutraj
Merilna postaja
Bovec
Log pod Mangartom
Ilirska Bistrica
Lig
Kobarid
Lokve
Logatec
Zgornja Radovna
Bohinjska Bistrica
Rateče
Trava
Opatje selo
Postojna
Koprivna
Podljubelj
Bilje
Lesce
Kranj

Količina padavin v l/m2 oziroma v mm
400
350
309
293
282
239
229
208
196
188
187
186
165
151
145
136
130
124

Padavine so se začele v četrtek, 30. januarja 2014, v zgodnjih jutranjih urah, najprej na zahodu,
vendar so že v nekaj urah zajele tudi osrednjo in nato še vzhodno Slovenijo. Najintenzivnejše
so bile v petek, 31. januarja, čez dan. Prvega februarja dopoldne so se večinoma nekoliko
umirile in nato spet okrepile, precej padavin je bilo tudi 2. februarja.
V prejšnji preglednici je prikazana količina štiridnevnih padavin po državi, na naslednjih slikah
pa je prikazan časovni potek padavin na nekaterih meteoroloških postajah. Največ padavin je
padlo v Zgornjem Posočju in na širšem območju Snežnika. V Bovcu je v štirih dneh, od 7. ure
30. januarja do 7. ure 3. februarja 2014, padlo kar 400 litrov padavin na kvadratni meter.
Tolikšna količina padavin na tem območju ni nenavadna (povratna doba je pet let), je pa zelo
neobičajna za zimo. Običajno takšna količina padavin na Bovškem pade pozno spomladi ali
jeseni. Štiridnevna vsota padavin v zahodni polovici Slovenije večinoma ni presegla povratne
dobe pet let, vendar je bil ponekod presežen rekord za januar in februar. Izstopa Ilirska Bistrica,
kjer je v štirih dneh padlo 309 litrov dežja na kvadratni meter, v hribovitem zaledju (Snežnik)
verjetno še več.

December, 2018

398/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Časovni potek urne višine padavin v Bovcu od 30. januarja do 4. februarja 2014

Časovni potek urne višine padavin v Ilirski Bistrici med 30. januarjem in 4. februarjem 2014

sneg

dež s snegom

dež

dež, ki zmrzuje

leden dež

10

padavine (mm)

8
6
4
2
0
30. 0h

31. 0h

1. 0h

2. 0h

3. 0h

4. 0h

5. 0h

datum in čas

Časovni potek urne višine padavin v Postojni od 30. januarja do 5. februarja 2014. Barva
stolpcev prikazuje prevladujočo vrsto padavin. V tem obdobju je podhlajenega dežja, ki je
zmrzoval v žled, padlo okoli 120 litrov na kvadratni meter.
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Časovni potek urne višine padavin v Ljubljani med 30. januarjem in 4. februarjem 2014

sneg

dež s snegom

dež

dež, ki zmrzuje

leden dež

3.0

padavine (mm)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
30. 0h

31. 0h

1. 0h

2. 0h

3. 0h

4. 0h

5. 0h

datum in čas

Časovni potek urne višine padavin v Šmartnem pri Slovenj Gradcu od 30. januarja do 5.
februarja 2014. Barva stolpcev prikazuje prevladujočo vrsto padavin. V tem obdobju je
podhlajenega dežja, ki je zmrzoval v žled, padlo okoli 35 litrov na kvadratni meter.
Zaradi dotoka toplega zraka v plasti med približno 1200 in 1900 metri je bila tam temperatura
pogosto nad lediščem. Toplejša plast je bila bolj izrazita na jugozahodu in vzhodu države ter
manj na severozahodu. Snežne padavine, ki so padale skozi plast zraka s pozitivno
temperaturo, so se v prej omenjenem klinu toplega zraka talile – niže je tako deloma deževalo.
Dežne kaplje so se v hladnejši prizemni plasti podhladile, njihova temperatura je padla pod
ledišče. Kjer je dež padal v tekoči obliki vse do hladnih tal in je bila temperatura pri tleh pod
lediščem, je ob dotiku s podhlajeno površino zmrznil in povzročil žled. Ta pogoj je bil v
notranjosti Slovenije izpolnjen tako rekoč povsod, na Primorskem pa le ponekod v višjih legah
(npr. na Trnovsko-Banjški planoti). V večjem delu Primorske je 30. januarja deževalo, najbolj
v porečju reke Reke, v notranjosti Slovenije pa je večinoma še snežilo. Zapadlo je do 25
centimetrov suhega snega, ponekod v višjih predelih ter v visokogorju tudi več. Na prehodu od
Primorske proti notranjosti se je začel pojavljati žled. Na območju žledenja je do 31. januarja
zjutraj padlo večinoma od 20 do 90 litrov padavin na kvadratni meter, večina teh padavin se je
spremenila v ledene obloge. Na območjih žledenja je bila v klinu toplega zraka, nad nadmorsko
višino okoli 1100 metrov, temperatura zraka nad lediščem, tam je večinoma deževalo.
Naslednji dan, 31. januarja, so se padavine nadaljevale. Do jutra 1. februarja jih je bilo na
zahodu ter v delu južne in severne Slovenije večinoma od 30 do 80 litrov na kvadratni meter,
v osrednjem delu države manj, v vzhodnem delu države pa skoraj nič. Skupaj je na
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ilirskobistriškem območju do 31. januarja popoldne padlo že skoraj 200 litrov padavin na
kvadratni meter. Večina padavin se je na podobnem območju, kot prejšnji dan, spremenila v
žled. V osrednji Sloveniji in vzhodneje je sneg prehajal v dež, a močnejšega žleda tam še ni
bilo, ponekod je bila temperatura tudi nad ničlo. V noči na 1. februar se je na vzhodu prehodno
zjasnilo in jutro je bilo mrzlo s temperaturo zraka do okoli –5 stopinj Celzija. Ta ohlajena plast
zraka je vztrajala tudi čez dan. V višinah je toplejši zrak pritekal nad večji del države. Ob novih
padavinah je večinoma deževalo ali pa je padal podhlajen dež. Žled je nastajal skoraj povsod
po državi do nadmorske višine okoli 1150 metrov; na vzhodu je bilo padavin zgolj nekaj litrov
na kvadratni meter in do močnejšega žledenja ni prišlo. Marsikje drugod je bilo padavin do
jutra 2. februarja veliko: okoli 100 litrov na kvadratni meter v Zgornjem Posočju ter od 30 do
50 litrov na kvadratni meter v večjem delu dinarske gorske pregrade in drugod v Julijskih Alpah.
Veliko dežja je ponovno padlo na ilirskobistriškem območju. Padavine so se nato nadaljevale
do 3. februarja zjutraj. Še prej, 2. februarja popoldne in zvečer, je klin toplega zraka nekoliko
oslabel in meja sneženja se je marsikje spustila do nižin. V večjem delu države je padlo še 10–
50 litrov padavin na kvadratni meter, največ v zahodni Sloveniji, a tudi v osrednji marsikje okoli
20 litrov na kvadratni meter. Precejšnji delež padavin je, razen na Primorskem, zmrznil v žled.
Tretjega februarja je sledila prekinitev padavin, čez dan je bilo večinoma suho vreme. Skupno
je do 3. februarja zjutraj na večjem delu območij, kjer sta se v preteklih dnevih izmenjavala
sneg in podhlajen dež, padlo od 10 do 30 centimetrov snega, ponekod na Gorenjskem in v
višjih predelih čez 70 centimetrov, v severozahodnem delu, kjer je večino tega obdobja obilno
snežilo, pa tudi več kot poldrugi meter snega. Dan pozneje je v notranjosti Slovenije občasno
rahlo snežilo ali deževalo. Nekaj več padavin je bilo 5. februarja, zlasti na dinarski gorski
pregradi in v alpskem svetu. Na vzhodu države je bilo večinoma suho. Ponekod, predvsem v
nekoliko višjih legah, je še nastajal žled. Zaradi znatnejše otoplitve 6. in predvsem 7. februarja,
ko se je v notranjosti države marsikje ogrelo nad pet stopinj Celzija, 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 večinoma popolnoma stalil in novih poškodb in škode zaradi žleda
od 10. februarja ni bilo več.
Žled na Postojnskem, kjer je bil na splošno najdebelejši, je na tleh dosegal debelino od 50 do
90 milimetrov. V Postojni je v obravnavanem obdobju oziroma med 30. januarjem in 3.
februarjem padlo okoli 165 litrov padavin na kvadratni meter, od tega okoli 120 litrov kot
podhlajen dež.
Že 31. januarja zjutraj so bile posledice žledenja na Notranjskem kar hude. Žled se je debelil
tudi 31. januarja čez dan in se 1. februarja postopno začel širiti proti notranjosti države. Obseg
žledenja se je 2. februarja še dodatno povečal, hkrati krepil in zajel skoraj celotno državo,
razen Koprskega primorja in širšega zaledja, Krasa, Vipavske doline in dela Pomurja.
Najdebelejši žled je nastajal na postojnskem in pivškem območju ter na območju Trnovskega
gozda, Banjšic, Kambreškega, Vojskega in Šentviške planote. Posledice, ki jih je povzročal,
so bile vse večje. Novih padavin 3. in 4. februarja skoraj ni bilo več, vendar pa zaradi
temperaturnega obrata žled ni popuščal in se ni začel taliti. Dodatne težave je 3. februarja
povzročila še burja na Primorskem, ki je dodatno lomila z ledom preobremenjena drevesa in
elektroenergetske ter telekomunikacijske vode. Vnovične manjše padavine v noči na 5.
februar, ki so bile večinoma ponovno v obliki podhlajenega dežja, so razmere še nekoliko
poslabšale, zlasti na najbolj prizadetih območjih. Po 5. februarju so se razmere končno pričele
izboljševati.
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V žled okovano vozilo na Notranjskem

Skupna višina padavin v l/m2 oziroma milimetrih od 29. januarja zjutraj do 6. februarja
2014 zjutraj
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Skupna ocenjena količina dežja v l/m2 oziroma v milimetrih od 29. januarja zjutraj do 6.
februarja 2014 zjutraj

Značilnost vremenskega dogajanja med 30. januarjem in 5. februarjem 2014 je v tem, da je
bila kombinacija pojavov oziroma vzrokov, ki so povzročali velike posledice in škodo, zelo
neugodna, dolgotrajna in intenzivna. Zaradi občasnega sneženja ni bil le žled tisti, ki je
obremenjeval naprave in elektroenergetske ter telekomunikacijske vode v večjem delu
Slovenije, temveč tudi sneg, kar je povzročalo dodatne preobremenitve. Le na širšem
postojnskem in pivškem območju je skoraj ves čas trajanja padavin padal podhlajen dež.
Zanimivost te izjemne vremenske ujme je, da se žledenje ni pojavljalo na območju, ki je sicer
med žledenju najbolj izpostavljenimi v Sloveniji – v Brkinih.

VERJETNOST SCENARIJA TVEGANJA
O pogostosti oziroma ugotavljanju verjetnosti scenarija tveganja lahko s precej gotovosti
empirično ugotovimo, da se takšne žledne ujme, kot se je zgodila februarja leta 2014, pojavljajo
redko, verjetno na več kot vsakih 100 let. Tako hudega in obsežnega žleda, kakršen je bil
februarja 2014, v znani zgodovini namreč ne poznamo. Seveda pa iz tega ne izhaja, da se
takšna ali celo hujša ujma ne more pojaviti že v bližnji prihodnosti. Na podlagi razmeroma
majhnega števila večjih žlednih ujm je natančne časovne in krajevne zakonitosti ter pogostost
njihovega pojavljanja težko zanesljivo oceniti.
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ZANESLJIVOST SCENARIJA TVEGANJA
O zanesljivosti scenarija tveganja lahko brez večjih zadržkov in brez kakšnega posebnega
znanstvenega ocenjevanja ugotovimo, da je razmeroma zanesljiv, saj izhaja iz nedavnih
dejanskih resničnih žlednih dogodkov.

ANALIZA TVEGANJA

Večino podatkov za analizo tveganja scenarija tveganja smo povzeli iz Poročila o posledicah
poplav, visokega snega in žleda v Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 9. februarjem 2014,
ki ga je pripravila URSZR drugi teden februarja 2014, ter iz zbranih podatkov in gradiva za
pripravo končnega poročila o posledicah žleda. To gradivo je URSZR zbirala pri pristojnih
državnih organih in silah za zaščito in reševanje med februarjem ter junijem 2014. V tem
pregledu so, če ni drugače navedeno, upoštevane regije v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, torej gre za območja, ki jih zajemajo posamezne izpostave URSZR.
Posledice v scenariju tveganja opisanega vremenskega dogajanja so bile zelo obsežne in
raznolike. V višjih predelih Gorenjske regije oziroma v severozahodnem delu države so bile
velike težave zaradi izredno velikih količin novozapadlega snega, bila je tudi zelo velika
nevarnost snežnih plazov. Na ilirskobistriškem območju so dvakrat poplavljali reka Reka in
pritoki, pozneje, 2. februarja, je talna voda poplavila tudi Pivško podolje. Poplave na tem
območju so se podaljšale v drugo polovico februarja, predvsem na območju Bača in Knežaka.
Drugod (razen v Koprskem primorju, na Krasu in v Vipavski dolini, Brkinih ter ponekod v
Pomurju) pa je žled v kombinaciji s snegom povzročil velike posledice in škodo ter marsikje
zelo otežil življenje.
Sneženje je 30. januarja povzročalo le običajne prometne težave, zaradi podhlajenega dežja
pa je hitro nastajal žled na Notranjskem ter na višjih območjih Severnoprimorske regije.
Deževje na ilirskobistriškem je 31. januarja in v noči na 1. februar povzročilo poplavljanje reke
Reke s pritoki. Razmere ob 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.
Prve intervencije zaradi žleda na Notranjskem so se začele že v noči na 31. januar. Zaradi
žleda so se aktivnosti zaščite in reševanja na Notranjskem okrepile 1. februarja, še bolj pa 2.
februarja. Žled je od 2. februarja povzročal vse večje težave tudi drugod, zlasti pa v vzhodni
polovici države, zato so se aktivnosti v večjem obsegu začele tudi drugod. Sneg in žled sta
največ škode povzročila gozdovom, elektroenergetskim infrastrukturnim sistemom ter zaradi
podrtega drevja tudi zaprtje velikega števila cest. 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 vse bolj
ohromljen. Na Notranjskem je bil železniški promet ustavljen, tudi drugod se nastajale vse
večje težave v železniškem prometu. Zaradi podrtega drevja so bile neprevozne številne ceste.
Na Gorenjskem so imeli zaradi tega največ težav na Jezerskem in v Sovodnju v občini Gorenja
vas - Poljane, kjer so bili vsaj štiri dni povsem odrezani od sveta, brez oskrbe z električno
energijo in drugih povezav. Takšnih krajev je bilo po državi še mnogo, največ na Notranjskem
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in v višjih predelih Severnoprimorske regije. Marsikje zaradi izpada električne energije 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 povsod po državi, le tam, kjer je deževalo in ni
bilo pogojev za nastajanje žleda, ni bilo težav. Razmere se do 5. februarja še niso bistveno
izboljšale. Ponekod se je podnevi zaradi otoplitve žled vendarle začel topiti in tanjšati, s tem
pa so nastopile nove težave: nevarnost padanja večjih kosov ledu in snega ter ledenih sveč z
dreves, stavb in drugih objektov. 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 v občini Gorenja vas - Poljane. Na teh območjih je bil žledni oklep tudi
najdebelejši. Stanje je bilo resno tudi v večini Ljubljanske regije, zlasti na širšem logaškem
območju in na višje ležečih območjih. Drugod pa je bilo največ težav v višjih predelih
Zahodnoštajerske, Vzhodnoštajerske, Zasavske in Koroške regije. Petega februarja čez dan
se je ponekod toliko otoplilo, da se je žled začel nekoliko taliti, marsikje pa je ob ledenem dežju
znova nastajal in povzročal dodatno škodo v gozdovih, na 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, zlasti na železnici, pa je bil še vedno ohromljen. Medtem ko so se razmere
povsod po državi že precej normalizirale, se je tudi stanje na Notranjskem 8. in 9. februarja
končno izboljšalo. Ekipe Elektra Primorska so uspele urediti električni daljnovod med Pivko in
Postojno, tako da je del gospodinjstev v Postojni končno dobil električno energijo prek
električnega omrežja, večina preostalih pa iz električnih agregatov. Daljnovod iz smeri
Razdrtega so usposobili v naslednjih dneh. Na Postojnskem je bilo treba pitno vodo pred
uporabo prekuhavati. Desetega 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, večinoma zaradi močnejših agregatov, precej izboljšale. Ker so ponovno
vzpostavili delovanje 110-kilovoltnega daljnovoda med Vrhniko in Logatcem, se je oskrba z
električno energijo po 10. februarju na območju Logatca in Cerknice dodatno izboljšala. Na
Gorenjskem je največje težave povzročala cesta med Preddvorom in Jezerskim, s katere so
pripadniki SV in drugi odstranjevali podrto drevje in vejevje več kot teden dni. Cesto so za
promet odprli šele po skoraj dveh tednih. Dotlej so za najbolj nujne prevoze v dolino in nazaj
skrbela oklepna vozila SV. Težave na Gorenjskem zaradi električne energije so bile predvsem
v občinah Gorenja vas-Poljane in Jezersko.

POSLEDICE PRI LJUDEH
Med prebivalci je bilo nekaj zastrupitev občanov zaradi nepravilne uporabe agregatov za
električno energijo, ena oseba je domnevno zaradi zastrupitve umrla. Osmega 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 že 2. februarja. Zaradi
posledic žleda sta se dve osebi poškodovali v Ljubljani že 3. februarja, še ena pa, 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. Petega februarja je v Boharini v občini Zreče drevo padlo
na vozilo in krajana poškodovalo. V Logatcu se je 6. februarja v stanovanjski hiši zaradi
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puščanja plina iz plinske peči zastrupila ena oseba. Prav tako je prišlo do nekaterih poškodb
prebivalcev zaradi padanja ledenih kosov in večjih kosov snega in žleda ob taljenju, predvsem
na Notranjskem.
Pri intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč ter javnih služb se je poškodovalo 116
prostovoljnih gasilcev in štirje vojaki SV. Umrla je ena oseba, in sicer 5. februarja (šlo je za
20-letnega delavca elektrodistributerskega podjetja), zaradi udara elektrike pri odpravljanju
napak na daljnovodu v bližini Tinj na Pohorju na območju občine Slovenska Bistrica. Že 2.
februarja se je poškodoval tudi delavec Cestnega podjetja Novo mesto. Skupaj se je na teh
intervencijah poškodovalo več kot 120 udeležencev, kar je v povezavi z enkratnim pojavom
neke nesreče verjetno največ do zdaj.

Preglednica 4: Evidenitrani mrtvi in ranjeni zaradi žleda leta 2014

število mrtvih
število
ranjenih

Prebivalci

Gasilci in
druge
sile ZIR

Pripadniki
SV

Javne
službe

Delovne
nesreče v
gozdu
absolutno/
glede na
povprečje**

Skupaj

1
7*

0
116

0
4

1
1

21/11**
62/40**

23/13**
190/168**

* Všteti so tudi zastrupljeni z ogljikovim monoksidom, niso pa upoštevani poškodovani zaradi padcev
na zaledenelih površinah in padajočih kosov ledu.
** Upoštevana je samo razlika med povprečnim številom delovnih nesreč v gozdovih v obdobju 1998–
2014 in številom delovnih nesreč v gozdovih leta 2014 glede na podatke, ki so na voljo.

Leta 2014 je prišlo do velikega povečanja števila delovnih nesreč v gozdu, kar je predvsem
posledica zelo povečanega obsega nujnih in sanacijskih del v gozdovih. Sicer ni nujno, da so
informacije o delovnih nesrečah v gozdu, ki jih zbira ZGS, popolne, a številke jasno kažejo,
da se je število poškodovanih (težko poškodovanih) in smrtnih žrtev v gozdovih zaradi del leta
2014 glede na povprečje 1998–2014 kljub intenzivnemu izobraževanju lastnikov gozdov za
varno delo v gozdu, ki ga je izvajal ZGS, približno podvojilo. Za to analizo smo upoštevali
razliko med povprečnim številom mrtvih in poškodovanih zaradi delovnih nesreč v gozdu v
prej omenjenem obdobju in številom za leto 2014. V obdobju 1998–2014 je po podatkih, ki so
na voljo, vsako leto pri delovnih nesrečah v gozdu povprečno umrlo 10 ljudi, leta 2014 pa kar
18, poleg tega pa še trije poklicni gozdarji, skupaj torej 21. Podobna ali še slabša je slika, če
upoštevamo težje poškodovane. V že omenjenem obdobju se je vsako leto težje poškodovalo
povprečno 22 ljudi, leta 2014 pa kar 62, kar je skoraj trikrat več.
Iz navedenega lahko ugotovimo, da je bilo leta 2014 število smrtnih žrtev zaradi žleda 13,
poškodovanih (pri intervencijah in intervencijskih ter sanacijskih delih v gozdu, zastrupljenih,
poškodovanih zaradi padajočih vej ali dreves ali padcev na ledu) pa je bilo vsaj 168. Vsekakor
so te številke zelo visoke. Vsaj v prvem polletju leta 2015 so se aktivnosti v gozdu v zvezi z
odpravljanjem posledic zaradi žleda še intenzivno nadaljevale. V celotnem letu je v delovnih
nesrečah v gozdu umrlo 15 ljudi, poškodovalo pa se jih je kar 59. Ocenjujemo, da so od tega
zaradi delovnih nesreč v gozdu, povezanih z odstranjevanjem posledic zaradi žleda, umrli trije
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ljudje, poškodovanih pa naj bi jih bilo okoli 20. Če upoštevamo še ocene za leto 2015, ki
vključujejo delovne nesreče v gozdovih zaradi odstranjevanja posledic žleda, pridemo do
končne številke (ocene) 16 mrtvih in najmanj 190 poškodovanih.

Evidenitrani mrtvi in ranjeni zaradi žleda leta 2014 in ocenjeno število mrtvih in ranjenih zaradi
žleda leta 2015 (vir: URSZR, 2014 a, URSZR, 2014 b, Beguš, 2015, Zavod za gozdove, 2016)
Prebivalci

Gasilci in
druge
sile ZIR

Pripadniki
SV

Javne
službe

Delovne
nesreče v
gozdu
absolutno/
dodatno glede
na povprečje
obdobja
1998–2014**/
***samo
zaradi žleda
(ocena)
21/11**

Skupaj

število mrtvih v
1
0
0
1
23/13**
letu 2014
Število mrtvih v
15/5**/3***
15/5**/3***
letu 2015
število ranjenih
7*
116
4
1
62/40**
190/168*
v letu 2014
število ranjenih
59/37**/22***
59/37**/22***
v letu 2015
* Všteti so tudi zastrupljeni z ogljikovim monoksidom, niso pa upoštevani poškodovani zaradi padcev
na zaledenelih površinah in padajočih kosov ledu.
** Upoštevana je samo razlika med povprečnim številom delovnih nesreč v gozdovih v obdobju 1998–
2014 in številom delovnih nesreč v gozdovih leta 2014 glede na podatke, ki so na voljo.
*** Ker je bilo v drugi polovici leta 2015 veliko aktivnosti v gozdu vezanih na ukrepe za zatiranje
podlubnikov, smo ocenili, da bi bili podatki realnejši, če razliko med absolutnim številom delovnih nesreč
v gozdovih leta 2015 in povprečjem delovnih nesreč v gozdovih v obdobju 1998–2014 podelimo med
nesreče, ki so nastale zaradi posledic odstranjevanja posledic žleda in med nesreče, ki so nastale
zaradi preprečevanja širjenja oziroma zatiranja podlubnikov. Številke, označene z ***, pomenijo oceno
mrtvih in poškodovanih zaradi odstranjevanja posledic žleda, ne pa njihovega dejanskega števila.

Glede na dosegljive podatke ugotavljamo, da zaradi žleda leta 2014 nikjer ni bila potrebna
trajna evakuacija ljudi. Je pa bilo treba v Zagorju ob Savi v istoimenski občini 5. februarja 2014
zaradi taljenja žleda, ki je padal na ceste, zagotoviti začasna prenočišča za 125 prebivalcev,
ki niso uspeli priti na svoje domove v višje ležečih predelih občine.
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POSLEDICE V GOZDOVIH IN KMETIJSTVU

Posledice v gozdovih
Največ škode je žled povzročil v gozdovih. Že do vključno 31. januarja je na Notranjskem in v
Severnoprimorski regiji prizadel najmanj 20.000 hektarjev gozdov. Po podatkih ZGS je žled
poškodoval 601.900 hektarjev ali 51 odstotkov gozdnih rastišč in gozdov, v katerih se
gospodari na različne načine.

Poškodovana površina gozdov zaradi žleda od 30. januarja do 10. februarja 2014 po
gozdnogospodarskih območjih

GGO

Poškodovana površina gozdov po stopnjah
poškodovanosti v hektarjih
P1
P2
P3
P4
Skupaj

01 TOLMIN

37.495

21.571

02 BLED

21.914

243

03 KRANJ

45.960

5643

1213

188

53.004

04 LJUBLJANA

101.530

22.698

1873

71

126.172

05 POSTOJNA

36.004

16.992

4045

2319

59.359

06 KOČEVJE

46.777

1842

230

07 NOVO MESTO

53.952

16

53.967

08 BREŽICE

21.150

99

21.249

09 CELJE

50.441

739

10 NAZARJE

24.758

157

24.914

11 SLOVENJ GRADEC

28.048

737

28.786

12 MARIBOR

37.400

343

13 MURSKA SOBOTA
14 KRAŠKO GGO
SLOVENIJA

6211

1980

22.157

48.849

17

51.197

1

37.744

2489
681
508.598

67.257

2489
1011

1106

1957

4755

72.091 14.697

6515

601.900

P1 - šibka intenziteta pojava. Zaradi poškodb je treba posekati od 0,1 do 10 odstotkov lesne zaloge
sestojev.
P2 - srednja intenziteta pojava. Zaradi poškodb je treba posekati od 11 do 30 odstotkov lesne zaloge
sestojev.
P3 - močna intenziteta pojava. Zaradi poškodb je treba posekati od 31 do 50 % odstotkov lesne zaloge
sestojev.
P4 - zelo močna intenziteta pojava. Zaradi poškodb je treba posekati nad 50 odstotkov lesne zaloge
sestojev in gozd obnoviti.

Prizadeti so bili gozdovi v večini države pod nadmorsko višino okoli 1100 metrov, razen v nižjih
predelih jugozahodne Slovenije, na vzhodu in skrajnem severovzhodu države ter ponekod v
Spodnjem Posavju. Najvišje se je žled pojavljal v gozdovih na Notranjskem, ponekod vse do
1150 metrov nadmorske višine. Najhujše posledice so bile na Notranjskem, zlasti na prehodu

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

408/502

s subprimorskega v celinsko območje, na jugozahodnem robu Ljubljanske kotline ter na
cerkljansko-idrijskem območju, na nadmorski višini med 300 in 900 metri. Debelina žleda na
drevesih na širšem postojnskem in pivškem območju, kjer je bil žled tudi najdebelejši, je
znašala do 80 milimetrov.

Pregledna karta poškodovanih območij po stopnjah poškodovanosti zaradi žleda v letu
2014

Poškodovane ali uničene je bilo okoli 9,3 milijone m3 lesne mase, kar je približno desetkrat več
kot v do leta 2014 največjih žlednih ujmah. Poškodbe drevja glede na vrsto poškodb so bile
raznovrstne, od odlomov posameznih vej oziroma bolj ali manj poškodovanih krošenj,
prelomov debel (nad višino dva metra nad tlemi), močno povitih dreves, odlomov dreves (do
višine dva metra nad tlemi), izruvanih dreves (drevo podrto skupaj s koreninami). Na celotnem
poškodovanem območju so prevladovala drevesa s poškodovanimi krošnjami, sledijo prelomi
debel. Delež izruvanih dreves je bil zaradi razmočenih tal, zlasti na plitvih tleh in strmih pobočjih
večji, kot je običajno v snegolomih in žledolomih. Pri tem je pogosto prišlo do verižnega
podiranja dreves v pasovih, ki so ga sprožila padajoča drevesa z udarci na sosednja drevesa.
To naj bi bila doslej najhujša naravna nesreča, ki je prizadela slovenske gozdove. Največ
poškodovane lesne mase je bilo na gozdnogospodarskih območjih Ljubljana (okoli 2,4 milijona
m3), Postojna (okoli 2,1 milijona m3), Tolmin (1,8 milijona m3) in Kranj (skoraj milijon m3). Na
večini drugih gozdnogospodarskih območij, zlasti na gozdnogospodarskih območjih Murska
Sobota, Maribor in v kraškem gozdnogospodarskem območju, je bila škoda precej manjša.
Natančni podatki so v naslednji preglednici.
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Med poškodovanimi drevesi je bila tretjina iglavcev (okoli 3,1 milijona m3), drugo (okoli 6,2
milijona m3) pa listavci. Količina je enaka poseku v gozdovih Slovenije v zadnjih nekaj letih
skupaj. Žled je na teh območjih poškodoval od 11 do 30 odstotkov lesne zaloge, na najbolj
prizadetih območjih pa tudi do 50 in celo več odstotkov lesne zaloge oziroma dreves.

Poškodovanost dreves zaradi žleda od 30. januarja do 10. februarja 2014 po
gozdnogospodarskih območjih

GGO
01 TOLMIN
02 BLED

Poškodovana drevesa za posek
(v bruto m3)
Iglavci
Listavci
Skupaj
240.742

1.537.193 1.777.935

Drevesa za
posek
%
19

80.223

56.923

137.146

1

03 KRANJ

377.435

594.223

971.658

10

04 LJUBLJANA

690.959

1.715.599 2.406.558

26

05 POSTOJNA

1.032.833

1.035.308 2.068.141

22

06 KOČEVJE

91.781

208.685

300.466

3

07 NOVO MESTO

55.250

155.450

210.700

2

08 BREŽICE

17.206

69.673

86.879

1

125.050

203.745

328.795

4

37.150

111.750

148.900

2

11 SLOVENJ GRADEC

170.238

53.389

223.627

2

12 MARIBOR

100.460

171.737

272.197

3

4900

6150

11.050

0

112.895

258.578

371.473

4

09 CELJE
10 NAZARJE

13 MURSKA SOBOTA
14 KRAŠKO GGO
SKUPAJ

3.137.122

6.178.403 9.315.525

100

Drugod je žled večinoma uničil do 10 odstotkov lesne zaloge. Zaradi žleda je bilo
poškodovanih skoraj 3800 kilometrov gozdnih cest, ki marsikje omogočajo edino povezavo
posameznih kmetij in zaselkov z javnimi cestami ter 35 kilometrov požarnih presek. Gozdne
ceste so bile razmeroma hitro usposobljene. Obnova poškodovanih gozdov (naravna in
obnova s sajenjem oziroma setvijo) je potrebna na približno 13.800 hektarjev (dva odstotka
poškodovanih gozdov). To so gozdovi, kjer je delež sanitarnega poseka poškodovanih dreves
večji od 50 odstotkov lesne zaloge sestoja, pa tudi površine s skoncentriranimi poškodbami
drevja v nižjih stopnjah poškodovanosti. S sajenjem oziroma setvijo bo treba obnoviti 877
hektarjev poškodovanih gozdov.
Glede na debelino žlednih oblog na postojnskem območju je mogoče sklepati, da je le dobra
polovica podhlajenega dežja v resnici takoj primrznila, preostala padavinska voda pa je
odtekla in postopno primrzovala drugod, glede na mesto stika s podhlajenimi predmeti in
stvarmi. Iz tega lahko sklepamo, da bi bile posledice, zlasti v gozdovih, če bi večji delež
podhlajenega dežja primrznil takoj in v celoti, še nepredstavljivo hujše. Tako velika škoda,
predvsem v gozdovih je nastala tudi zaradi predhodno toplega in deževnega vremena, zaradi
česar so bila tla vlažna in so imela drevesa manjšo oporo.
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Padla drevesa so po podatkih URSZR poškodovala najmanj 80 objektov, od tega več kot 60
stanovanjskih stavb ter najmanj 15 vozil. S tem povezana škoda ni zajeta v škodo v gozdovih.

Poškodbe vrhov smrek zaradi obremenitve zaradi žleda (foto: Zoran Grecs, ZGS)

Skupna škoda v gozdovih in na gozdnih cestah je znašala 214.326.536,80 evra. Vrednost
načrtovanih del za sanacijo gozdov znaša 35.170.312 evrov, od tega bo treba 19.687.110
evrov zagotoviti iz proračunskih sredstev. Vrednost sanacijskih aktivnosti je všteta v skupno
škodo. V sanacijo spadajo obnova in nega (priprava površin za obnovo, obnova s sadnjo in
setvijo, nega obnovljenih površin in poškodovanega mladovja), varstvo (vzpostavljanje
gozdne higiene, odstranitev podrtega drevja iz hudourniških območij in varovalnih gozdov,
preprečevalno – zatiralna dela v zvezi z insekti (podlubniki), zaščita mladja na obnovljenih
površinah in ureditev protipožarnih presek), ter zagotovitev prevoznosti, gradnja in
rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak. Po takratni grobi oceni naj bi pospravilo večine
poškodovanih iglavcev iz državnih gozdov zaključeno do konca leta 2015, listavcev pa do
konca leta 2016, medtem, ko je za zasebne gozdove ocena za iglavce do konca leta 2016, za
listavce pa do konca leta 2019.
Za primerjavo je dodana še škoda v hrvaških gozdovih, kjer je žled v istem času, kot v RS,
prizadel predvsem gozdove v Gorskem kotarju, Liki, na Velebitu in v drugih hribovitih predelih.
Tam so škodo zaradi žleda ocenili na več kot 900 milijonov evrov, vendar je ta številka tako
visoka predvsem zaradi drugačne metodologije, ki zajema tudi škodo v povezavi s splošno
koristnimi funkcijami gozda.
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Poškodbe v notranjskih gozdovih so bile zelo hude (vir: fotoarhiv URSZR)

Zaradi podrtih dreves in polomljenih vej so bile marsikje zatrpane tudi struge predvsem
manjših vodnih teles, kar je dodatno zmanjšalo njihovo pretočnost in povečalo možnost
dodatnega poplavljanja oziroma sekundarne škode na cestiščih.
Čeprav ima gozd veliko sposobnost samoobnove, bodo posledice žleda iz leta 2014 vidne še
dolgo. Sanacija je potekala več let. Leta 2014 je bilo samo zaradi posledic žleda že posekane
2.930.000 m3 lesne mase, pri čemer je bil poudarek na čim prejšnji odstranitvi poškodovanih
iglavcev. Podatek pomeni nekaj manj kot tretjino uničene lesne mase.

December, 2018

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

412/502

Območja največje poškodovanosti gozdov zaradi žleda in visokega snega leta 2014 po
občinah
Količina poseka lesne mase v m3 zaradi podlubnika v obdobju 1995–201
Podatke o posledicah na kmetijskih kulturah je posredovala Kmetijsko-gozdarska zbornica
Slovenije, Javna služba kmetijskega svetovanja, ki je 3. februarja 2014 preverila stanje
kmetijskih kultur (predvsem sadnih dreves) na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine,
Notranjske, Primorske, Gorenjske, Štajerske in Pomurja. Po prvih ocenah razmere niso bile
kritične; v intenzivnih sadovnjakih do takrat ni nikjer povzročil večje škode. Žled na vejah je
imel obseg kot pri ukrepu oroševanja. Precejšnja škoda je bila ugotovljena v travniških
sadovnjakih, predvsem pri jablanah in hruškah (Dolenjska, zgornja Savska dolina, Koroška,
Pivško in Tolminsko), ki niso bili oskrbovani oziroma obrezani. Zelo prizadeti oziroma
polomljeni so bili orehi. Ponekod je bila ugotovljena škoda na kmetijskih objektih zaradi
porušenih dreves ali snega (na območju Tržiča in Križ je podrlo dva rastlinjaka). Težave na
kmetijah so imeli tudi zaradi prekinitve oskrbe z električno energijo in slabo prevoznih cest
(težave s prevozi mleka). Molža na marsikateri kmetiji je potekala ročno ali pa s pomočjo
agregata. Škoda je nastala tudi na ograjah pašnikov, delno zaradi podrtega drevja, delno
zaradi snega in žleda.

Posledice v parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina
Po podatkih Ministrstva za kulturo je žled izjemno veliko škodo povzročil tudi v zgodovinskih
parkih, vrtovih in drevoredih. Spomeniškovarstvena služba ne beleži, da bi v parkih, vrtovih in
drevoredih, ki so evidenitarani kot kulturna dediščina, prišlo do tako velikega in obsežnega
poškodovanja drevnine kot se je to zgodilo ob žledu v februarju 2014. Prizadetih je bilo več kot
45 parkov, vrtov in drevoredov. Prizadeti so bili grajski in mestni parki (npr. park gradu Snežnik,
celjski mestni park, park Tivoli, zdraviliški park v Dobrni, zdraviliški park v Topolščici itn.),
drevoredi in vrtovi ob vilah (lipov drevored v Logatcu, vrt ob Vili Bled na Bledu itn.), pa tudi
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mestno drevje, in dva arboretuma (Arboretum Volčji Potok in Botanični vrt v Ljubljani). Podrla
so se drevesa, prišlo je do močnih poškodb na drevesnih krošnjah, poškodovanja grmovnic,
travnatih površin, sprehajalnih poti, klopi in druge parkovne opreme. Podrta ali polomljena so
bila drevesa stara tudi več kot 100 let. Mnogo drevnine, ki je sam žled sicer ni podrl, je bilo
treba zaradi poškodovanosti podreti. Kako bodo poškodbe sanirala še ohranjena drevesa, bo
pokazal čas. Nadomestnih saditev ni mogoče izvesti z enako velikimi drevesi, zato je škoda
na dediščini v nekaterih primerih nepopravljiva. Škoda v parkih, vrtovih in drevoredih, ki so
kulturna dediščina, znaša 2.655.856,56 evra.

Poškodbe zaradi žleda februarja 2014 v Botaničnem vrtu v Ljubljani
(foto L. Marjon)

Posledice na elektroenergetski infrastrukturi
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z ELES, d. d., pripravilo pregled stanja
na elektroenergetski infrastrukturi v vseh elektropodjetjih. Težave pri oskrbi z električno
energijo so nastale zaradi pretrganih električnih žic, podrtih drogov in dreves na trasah
daljnovodov. Visok sneg, žled, neprevoznost cest in podrta drevesa so vse dni oteževali in
upočasnjevali delo ekip na terenu, ki so odpravljali posledice. Nekateri podatki o posledicah
na elektroenergetski infrastrukturi so zbrani v spodnji preglednici.
Po podatkih, ki jih je posredovalo Ministrstvo za infrastrukturo, je bilo ob žledu poškodovanih
1643 kilometrov prenosnih in zlasti distribucijskih daljnovodov. Po drugih podatkih je bilo
poškodovanih 174 kilometrov prenosnih in 2000 kilometrov distribucijskih daljnovodov ter
4000 poškodovanih in porušenih stebrov in drogov distribcijskih daljnovodov in 94
poškodovanih in porušenih stebrov prenosnih daljnovodov. Obtežitve električnih vodnikov so
dosegale težo do 15 kilogramov na meter vodnika, debelina ledenih oblog na žicah pa je
znašala do 150 milimetrov, kar pomeni, da je obtežitev za več kot desetkrat presegla težo
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vodnika. Največ škode na elektroenergetskem omrežju je bilo na Notranjskem in na širšem
območju južno od Ljubljane, v manjšem ali večjem obsegu pa je bilo omrežje poškodovano
skoraj povsod po državi. Poškodbe je utrpelo tudi visokonapetostno omrežje. Obtežitve
električnih vodnikov so dosegale težo do 15 kilogramov na meter vodnika, debelina ledenih
oblog na žicah pa je znašala do 150 milimetrov, kar pomeni, da je obtežitev za več kot
desetkrat presegla težo vodnika. Največ škode na elektroenergetskem omrežju je bilo na
Notranjskem in na širšem območju južno od Ljubljane, v manjšem ali večjem obsegu pa je
bilo omrežje poškodovano skoraj povsod po državi. Poškodbe je utrpelo tudi
visokonapetostno omrežje.

Posledice na elektroenergetski infrastrukturi
Elektropodjetje

Ljubljana
Maribor
Celje
Gorenjska
Primorska
ELES (prenosno omrežje)
Skupaj

Poškodovani
daljnovodi v km
418
370
400
55
348
52
1643

Število
poškodovanih
stebrov, drogov
918
3809
3857
442
2655
94
11.775

Predvsem na območju Postojne, Pivke in Loške doline je bilo brez električne energije že 31.
januarja že okoli 10.000 odjemalcev. Število ljudi, prizadetih zaradi prekinjene oskrbe z
električno energijo, je od 1. februarja naraščalo in se zlasti močno povečalo 2. februarja,
predvsem na območju Elektra Ljubljana. Po podatkih je bilo 3. februarja v Sloveniji okoli
153.400 gospodinjstev, ki niso imela zagotovljene oskrbe z električno energijo. To pomeni več
kot 300.000 oseb, kar je približno 15 odstotkov prebivalcev države. Največ gospodinjstev brez
elektrike, 60.000, je bilo na območju Elektro Ljubljana (območje osrednje Slovenije, Žirov,
Poljanske doline, Kamnika, Logatca in dela Notranjske, zahodni del Dolenjske in Bela krajina),
na območju Elektra Primorska (ki pokriva večino Notranjske, Obalne regije in
Severnoprimorsko regijo) je bilo takšnih 12.600, na območju Elektra Celje (ki pokriva Koroško,
zahodno Štajersko, Zasavje, Posavje in Dolenjsko regijo) 30.000, na Gorenjskem 3800 in na
območju Elektra Maribor (ki pokriva območja severovzhodne Slovenije) 47.000. Četrtega
februarja so se razmere izboljšale, delno zaradi opravljenih popravil na elektrodistribucijskih
sistemih, delno zaradi zagotovitve manjših in večjih agregatov za električno energijo, ki so prišli
iz elektrodistribucijskih podjetij, občinskih in državnih rezerv, iz Slovenske vojske ter kot pomoč
iz tujine. V večernih urah 4. februarja je bilo brez električne energije še okoli 42.000
gospodinjstev, največ na območjih Elektra Ljubljana (22.000) in Elektra Primorska (9000),
manj na območjih Elektra Maribor (6500), Elektra Celje (4200) in Elektra Gorenjska (300).
Petega februarja se je to število zmanjšalo na okoli 35.000, predvsem zaradi izboljšanja razmer
na območju Elektra Ljubljana. Naslednjega dne se je zaradi dodatnih okvar na že
vzpostavljenih vodih število odjemalcev brez električne energije ponovno povečalo in se 7.
februarja zmanjšalo.
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Ko je Elektro Ljubljana usposobil daljnovod med Klečami in Vrhniko, se je število odjemalcev
brez električne energije 8. februarja na območju Elektra Ljubljana in Elektra Primorska
zmanjšalo na približno 15.000. Devetega 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 med 3 in 7. februarjem 2014
Distributer

Število odjemalcev brez električne energije
3. februar

Elektro Maribor
Elektro Celje
Elektro Primorska
Elektro Gorenjska
Elektro Ljubljana
Skupaj

47.000
30.000
12.600
3800
60.000
153.400

4. februar
6500
4200
9000
300
22.000
42.000

6. februar
1915
1500
4886
3862
24.000
36.163

7. februar
908
613
4886
3862
13.000
23.269

Elektroenergetska infrastruktura je marsikje klonila pod težo
ledenega oklepa

Desetega februarja 2014 se je število odjemalcev brez električne energije zmanjšalo na
10.000, 11. februarja na 6500, 12. februarja na 5600, 13. februarja na 4500 in 14. februarja
na 4100 (od tega na območju Elektra Ljubljana 3500, preostalo na območju Elektra
Primorska). Do 17. februarja se je to število zmanjšalo na nekaj več kot 1000, v glavnem so
bili brez električne energije na območju Elektra Ljubljana, in sicer na širšem območju Logatca,
Postojne, Cerknice, Loške doline, ter ponekod v višjih predelih Severnoprimorske regije
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(Vojsko, Čekovnik, Krnice, Oblakov Vrh, Šebreljski Vrh). Na Gorenjskem so območje
Jezerskega priključili na napajanje iz Avstrije.
Po podatkih elektrodistribucijskih podjetij je bilo 24. februarja 2014 brez zagotovljene
neprekinjene dobave električne energije še 105 odjemalcev, okoli 500 odjemalcev pa je bilo
odvisnih od agregatov. Ocena je bila, da bo popravilo posameznih daljnovodov do odročnejših
krajev trajalo več mesecev.
Prebivalcem in izjemoma tudi drugim uporabnikom smo skušali pomagati z električnimi
agregati. Skupaj je v RS med žledno ujmo delovalo okoli 1100 agregatov, od tega je 204
prispevala SV, 147 URSZR, 172 pa smo jih dobili iz tujine. Razlika med 523 in 1100 gre
večinoma na račun rezerv elektrodistribucijskih podjetij in gasilskih društev, občin, prispevkov
nevladnih organizacij (Rdeči križ Slovenije, Karitas), pomoči posameznih državljanov, podjetij
ipd. Veliko agregatov, okoli 420, je bilo nameščeno na črpališča pitne vode, na katerih ni bilo
zagotovljene električne energije.
Škoda na elektroenergetski infrastrukturi je znašala 80.512.371,11 evra. V ta znesek so
vključeni tudi predvideni stroški sanacije. Upravičeno je pričakovanje, da bo ob prihodnjih
žlednih dogodkih škoda na elektroenergetskem omrežju, zlasti na visoko in
srednjenapetostnih omrežjih in zlasti na območjih, kjer so bile poškodbe električnih
daljnovodov najhujše (Notranjska) manjša kot ob tem žledu, saj smemo upravičeno
domnevati, da so ob sanaciji daljnovodov le-te okrepili oziroma katerega na določenih
lokacijah speljali tudi pod površjem. Slednja rešitev je najdražja, z vidika škode zaradi
žledoloma in drugih vremenskih ujm pa najbolj učinkovita.

Posledice na železniški infrastrukturi
Zaradi izpada električne energije je bila v najbolj kritičnih dneh na nekaterih elektrificiranih
progah onemogočena električna vleka vlakov. Gre predvsem za progi Ljubljana–Jesenice in
Borovnica–Divača, od neelektrificiranih prog pa je promet obstal na progi Grosuplje–Kočevje.
Razmere so bile najhujše med Pivko in Borovnico, kjer je najprej prihajalo do lomljenja ter
podiranja vej in dreves, nato pa še do rušenja drogov in nosilcev voznega voda. Najprej se je
promet ustavil na progah med Postojno in Pivko ter Pivko in Ilirsko Bistrico – že 30. januarja
2014 popoldne. Tudi 31. januarja so morali železniški promet pogosto občasno ustavljati, vlaki
pa so zaradi ledenih oblog na žicah in polomljenih vodnikov pogosto obtičali, zato so vleko že
zamenjevali z dizelsko. Prvega 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. Zaradi
slabšanja razmer, nadaljnjega padanja dreves, rušenja naprav in signalizacije pa so morali
naposled ustaviti tudi promet tovornih vlakov z dizelsko vleko. Železniške postaje na
Notranjskem so bile vklenjene v žled več dni.
Postaje so bile poškodovane, polomljenih je bilo nekaj stebrov in vse konzole vozne mreže.
Nevarnost na postajnih območjih so predstavljala tudi polomljena in poškodovana drevesa.
Občasno so se motnje v telekomunikacijah pojavljale tudi na drugih odsekih prog, prav tako
tudi motnje v oskrbi z električno energijo.
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V nekaj dneh so se razmere povsod izboljšale. Šestega februarja je bila vzpostavljena
železniška povezava med Ljubljano in Koprom, saj so ekipe Slovenskih železnic v težavnih
razmerah očistile oba glavna tira. Po tednu dni prekinitve je bila proga proti Kopru 7. februarja
spet odprta za vožnjo tovornih vlakov z dizelsko vleko. Ponovno je bil vzpostavljen prevoz
vlakov med Ljubljano in Jesenicami z električnimi lokomotivami. Šele junija 2015 so za vožnjo
vlakov z električno vleko ponovno elektrificirali en železniški tir med Borovnico in Divačo in do
konca avgusta še drugega. Ves potniški promet med Borovnico in Divačo pa je bil do 31.
avgusta 2015 preseljen na avtobuse.

Železniški promet je marsikje za več dni obstal (vir: fotoarhiv URSZR)

Glede na pristojnosti je ministrstvo, pristojno za promet in infrastrukturo, sprejelo sklep o
prednostnih prevoznih storitvah v železniškem prometu, s katerim so med žlednim dogodkom
in po njem prednostno zagotavljali:
a) v potniškem prometu
 osnovno mobilnost prebivalstva med konicami (prevoz potnikov na delo in z dela,
prevoz šolarjev, dijakov in študentov),
 mednarodne povezave;
b) v tovornem prometu
 oskrbo gospodarstva in ključnih gospodarskih subjektov, kot so Petrol, Talum, TETOL, Cinkarna Celje, Gorenje, Revoz idr., z naftnimi derivati, premogom,
surovinami, žitaricami, avtomobili, rezervnimi deli, nevarnimi snovmi itn.,
 dostavo in odvoz vlakov za delovanje Luke Koper (multimodalne storitve),
 prevoze kontejnerskih vlakov in intermodalni transport,
 servisiranje mednarodnih tovornih koridorjev za oskrbo glavnih kupcev, kot so
Voest Alpine, Volkswagen, Fiat, US Steel idr.
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Po podatkih pristojnega ministrstva iz marca 2014 je škoda na železniški infrastrukturi znašala
40.873.990,91 evra.

Posledice na cestni infrastrukturi
Zaradi podrtih dreves in elektrodistribucijske infrastrukture so bile predvsem od 2. do 4.
februarja 2014 zaprte številne državne ceste, večino so v naslednjih dneh sicer usposobili. Na
avtoceste je padlo več kot 1000 dreves in še več na območja varovalnega pasu ob njih.
Poškodovanih je bilo za 40 kilometrov varovalnih ograj, uničene so bile številne signalne in
varnostne naprave. Na primorsko avtocesto pri Zalogu v postojnski občini se je 1. februarja
zrušil 110-kilovoltni daljnovod, zaradi česar so avtocesto morali popolnoma zapreti. Škoda na
občinskih cestah je bila prav tako velika. Skupna škoda na cestah je znašala 8.784.080 evrov.
Po oceni Ministrstva za notranje zadeve je žled negativno vplival na stanje varnostnih razmer
v prometu, zlasti, kjer so bile posledice žleda največje.

Veliko cest v RS je bilo v začetku februarja 2014 opremljenih s takšnimi prometnimi
oznakami, med njimi tudi cesta pri Uncu v cerkniški občini (foto: Jaka Oražem, URSZR)

Posledice v gospodarstvu
Veliko škode je po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nastalo tudi v
gospodarstvu. Največ škode gre na račun prekinitev proizvodnje zaradi motenj in prekinitev
oskrbe z električno energijo, zaradi česar je slovensko gospodarstvo marsikje delovalo v
omejenem obsegu. Podjetja, ki niso zmogla poslovati oziroma obratovati, so imela večdnevni
izpad prihodka. Škoda je nastala tudi na strojih, opremi in na zalogah. Ministrstvo za
gosspodarski razvoj in tehnologijo je o škodi zbralo podatke od 487 oškodovancev iz
gospodarstva. Izpad prihodka je po teh podatkih znašal 40.738.191,11 evrov, na strojih in
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opremi je bilo škode za 1.437.557,23 evrov ter na zalogah 537.281,23 evrov, skupaj torej
42.713.030,57 evrov.

Stanje v izobraževalnem sistemu
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. februarja 2014 izdalo obvestilo vsem
šolam, naj razmislijo o morebitni odpovedi pouka v naslednjih dneh, saj razmere zaradi
težavnega dostopa in izpadov električne energije marsikje niso omogočale njegove izvedbe.
Preklican je bil tudi pisni izpit v zimski poklicni maturi. Po podatkih ministrstva je bilo 3.
februarja 2014 zaprtih 133 osnovnih šol (40 odstotkov), 20 srednješolskih zavodov (17
odstotkov) ter en vrtec v celoti, 30 vrtcev pa je delovalo v okrnjeni obliki. Četrtega februarja je
bilo zaprtih okoli 40 odstotkov slovenskih osnovnih šol, tri odstotke srednješolskih zavodov,
15 enot vrtcev je delovalo v okrnjeni obliki, v celoti je bil zaprt samo Vrtec Postojna. Petega
februarja je bilo zaprtih 11 osnovnih šol, en srednješolski center, ena srednja šola ter približno
10 enot vrtcev. Po 5. februarju se je število zaprtih vzgojno-varstvenih in vzgojnoizobraževalnih ustanov hitro zmanjševalo. Desetega februarja ni delovalo le še manjše število
podružničnih šol, učencem pa so omogočili pouk v matičnih šolah.

NEPOSREDNA ŠKODA
Žled je po podatkih, ki jih je zbrala URSZR in verificirala Državna komisija za ocenjevanje
škode po naravnih in drugih nesrečah, povzročil neposredno škodo v vrednosti 12.752.088,59
evra na stvareh in stavbah, 42.713.030,57 evra v gospodarstvu, 8.784.080 evrov na državnih
cestah, 80.512.371,11 evra na elektroenergetski infrastrukturi, 2.665.866,56 evra na kulturni
dediščini, 40.873.990,91 evra na železniški infrastrukturi, 214.326.536,80 evra v gozdovih in
na gozdnih cestah ter 26.788.015,63 evra na vodotokih. Skupna ocena neposredne škode,
brez upoštevanja davka na dodano vrednost, je 429.415.980,17 evra. Stroški ocenjevanja
škode so bili 15.436 evrov. Skupen znesek ni popoln, ker vsi niso posredovali podatkov o škodi
(npr. Ministrstvo za zdravje o stroških zdravljenja poškodovanih oseb, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport o stroških zaradi izpada pouka itn.). V ta znesek tudi ni všeta
laična presoja ocene, ki bi jo lahko na gozdovih v prihodnjih letih povročili prenamnoženi
podlubniki, lahko tudi okoli 80 do 100 milijonov evrov.

Podatki o višini neposredne škode zaradi žleda leta 2014

1

Vrsta neposredne škode
škoda na stvareh in stavbah

Skupaj škoda v evrih
12.752.088,59

2

škoda v gospodarstvu

3

škoda na državnih cestah

8.784.080,00

4

škoda na elektroenergetski infrastrukturi

80.512.371,11

5

škoda na železniški infrastrukturi

6

škoda na kulturni dediščini

7

škoda na vodotokih

42.713.030,57

40.873.990,91
2.665.866,56
26.788.015,36
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Vrsta neposredne škode
škoda v gozdovih

Skupaj škoda v evrih
214.326.536,80
skupaj:

429.415.980,17

ŠTEVILO UDELEŽENCEV INTERVENCIJ
Pri reševanju in odpravljanju posledic žleda je bilo v obdobju med 30. januarjem in vključno 4.
februarjem 2014 angažiranih najmanj 21.750 gasilcev, poleg njih pa še številni drugi pripadniki
CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, drugih rednih služb (komunalna podjetja,
najmanj 1524 ljudi iz elektropodjetij in njihovih pogodbenih partnerjev, najmanj 1039 delavcev
cestnih služb, pristojnih za državne ceste, prostovoljci ...) ter 919 pripadnikov SV. Do vključno
13. februarja je pri odpravi posledic vremenske ujme sodelovalo že skoraj 55.000 reševalcev
sil za zaščito, reševanje in pomoč, vojakov SV ter delavcev javnih služb in podjetij.
Podatki o angažiranju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb od začetka
vremenske ujme do vključno 13. februarja 2014. V te številke niso vključeni tuji reševalci.
Datum
Štab Drugi Štabi
Gasilci
Pripadniki
Javne Drugi
Skupaj
CZ RS
CZ
SV
službe
4. 2./
24
157 21.750**
919***
2563
154
25.567
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 2014
** 4. februarja 2014 je bilo angažiranih 1879 gasilcev, skupaj do vključno 4. februarja pa 21.750
*** 4. februarja 2014 je bilo angažiranih 373 vojakov, skupaj do vključno 4. februarja pa 919
**** 14. februarja 2014 je bilo anažiranih še 373 vojakov

Po oceni je na intervencijah 14. februarja sodelovalo še okoli 800 različnih drugih reševalcev,
pripadnikov SV in pripadnikov javnih služb, v vseh dnevih vremenske ujme pa tudi okoli 4500
policistov in drugih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve. Od 30. januarja do vključno
14. februarja 2014 je na intervencijah sodelovalo več kot 60.000 reševalcev in drugih. V to
število niso všteti javni uslužbenci ministrstev in drugih državnih organov. Po podatkih GZS je
bilo do konca intervencij zaščite in reševanja (približno do konca februarja 2014) aktiviranih
62.508 gasilcev. Skupaj pa je bilo zaradi žleda angažiranih več kot 80.000 pripadnikov sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter javnih služb, kar to vremensko ujmo uvršča med tiste, ki so
do zdaj zahtevale največje angažiranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter javnih
služb.
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OPIS AKTIVNOSTI NEKATERIH PRISTOJNIH ORGANOV IN INTERVENCIJSKI STROŠKI
V škodo zaradi naravne in druge nesreče spadajo skladno z devetim odstavkom 8. člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06-UPB1 in 97/10) poleg
neposredne škode tudi stroški intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečanje
škodljivih posledic nesreče (intervencijski stroški).
Do 20. marca 2014 so URSZR poročila o intervencijskih stroških posredovali Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, takratno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(danes Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za
kulturo, GZS, Rdeči križ Slovenije, Jamarska zveza Slovenije, Gorska reševalna zveza
Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, 130 občin od 182 prizadetih ter Telekom Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V okviru neodložljivih nalog socialne oskrbe občanov v tej naravni nesreči so pristojne službe
opravljale naloge, kot so vzdrževanje neposrednih stikov s socialno ogroženimi družinami in
obiskovanje ljudi na terenu ter psihosocialna in druge oblike pomoči (npr. prinašanje toplih
obrokov, zagotavljanje začasnih nastanitev ipd.). Vsi ukrepi in naloge so bili izvedeni v
sodelovanju s štabi CZ. Intervencijski stroški so znašali 35.359 evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve je na podlagi odredbe poveljnika CZ RS in
sklepa Vlade RS iz državnih blagovnih rezerv zagotovil peči na petrolej, petrolej za ogrevanje,
baterije in generator električne energije 300 kVA. V sodelovanju z URSZR je preko javnega
razpisa kupil sedem agregatov za pridobivanje električne energije (dva 45 kVA, dva 80 kVA,
dva 130 kVA in en 400 kVA), ki so bili dani v uporabo elektrodistributerjem. Intervencijski stroški
so znašali 175.957,10 evra.

Ministrstvo za infrastrukturo
Vzpostavitev prevoznosti državnih cest je obsegala odstranjevanje dreves in vej z vozišč,
odstranitev najbolj poškodovanih dreves z brežin neposredno nad cestami in najnujnejša
popravila vozišč. Intervencijski stroški so znašali 2.158.734,83 evra.
Na javni železniški infrastrukturi je potekala odprava posledic na trasah, objektih in
lokomotivah oziroma vagonih. Intervencijski stroški so znašali 8.128.349 evrov.
Na prenosnih daljnovodih v lasti ELES-a so bili opravljeni večkratni pregledi daljnovodov,
odstranjevali so vodnike, ki so ležali prek cest, urejevali dostopne poti, statično varovani stebri,
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vzpostavljene so bile začasne povezave ter začete priprave za sanacijo daljnovodov.
Intervencijski stroški so znašali 579.898,73 evra.
V elektrodistribucijskem omrežju so bile zaradi zagotavljanja napajanja z električno energijo
angažirane dodatne ekipe in zunanji pogodbeni izvajalci za čiščenje tras in ureditev začasnih
povezav s kabelskimi vodi in drugimi improviziranimi rešitvami za zagotavljanje napajanja.
Največji delež stroškov je nastal zaradi lastnega dela, materiala in prevozov ter najema
agregatov in njihove oskrbe z gorivom. Intervencijski stroški so znašali 14.671.000 evrov.
Intervencijski stroški v okviru Ministrstva za infrastrukturo so bili skupaj 25.537.982,56 evra.

Železniška postaja Postojna v začetku februarja 2014 (foto: Jaka Oražem, URSZR)

Ministrstvo za okolje in prostor
Poveljnik CZ RS je ARSO izdal odredbo, da poskrbi za odpravo posledic nesreče, ki so jih
povzročili deževje, sneg in lasti žled, ter prednostno zagotovi čiščenje vodotokov na območjih,
na katerih so bile napovedane nadaljnje obilnejše padavine. ARSO je glede na stanje na
vodotokih, vodnih in priobalnih zemljiščih določila prednostni vrstni red del. Intervencijski
ukrepi so se začeli 7. februarja 2014, ko je aktivirala vse razpoložljive vire in se aktivno vključila
v usklajevanje in nadzor del koncesionarjev. Večje aktivnosti so bile izvedene tudi v
sodelovanju s civilno zaščito, in sicer povsod, kjer je bila zaradi hitrejšega izvajanja ukrepov
izražena potreba po sodelovanju gasilcev in SV. Najnujnejše so bile aktivnosti pri vzdrževanju
pretočnosti strug, čiščenju plavin na objektih vodne infrastrukture, odstranitvi večjih količin
plavja z vodotokov in pri interventnem odstranjevanju podrtih dreves. Intervencijska dela so
potekala tudi na objektih vodne infrastrukture ter na vodnih in priobalnih zemljiščih. Namen teh
ukrepov je bil omejiti škodo na objektih vodne infrastrukture ter zmanjšati posledice erozijskih
pojavov na priobalnih in vodnih zemljiščih. Intervencijski stroški so znašali 944.007 evrov.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zavod za gozdove Slovenije
ZGS je ob žledolomu skrbel za interventno zagotavljanje prevoznosti gozdnih in drugih cest
ter usklajevanje dela in sodelovanje z drugimi službami (enote CZ in sil za zaščito, reševanje
in pomoč, pripadniki SV itn.). Intervencijski stroški (za katere pa vir sredstev naj ne bi bil ZGS),
so znašali 147.960 evrov.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo naloženo, da odstrani polomljene veje in drevesa
iz melioracijskih jarkov, saj bi sicer lahko prišlo do oviranja pretoka vode in njenega zastajanja
na kmetijskih površinah. Intervencijski stroški so znašali 8.471,68 evra.
Intervencijski stroški v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili skupaj
156.431,68 evra.

Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kulturo je na območju parka gradu Snežnik ter arboretuma Volčji Potok zaradi
velike škode na drevesih poskrbelo za arboristična dela, kot so odstranitev podrtih dreves,
posek in odstranitev poškodovanih dreves, žaganje polomljenih vej, čiščenje krošenj,
pospravljanje in mletje polomljenih vej ter ureditev prehodnosti poti. Intervencijski stroški so
znašali 249.273,84 evra.

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj s Policijo spremljalo stanje ob ujmi in skrbelo za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti. Naloge so bile opravljene v okviru zakonskih pooblastil in
skladno s potrebami, ki so se pokazale v posameznih dneh delovanja ob nesreči. Policija je
redno seznanjala javnost in sodelujoče z aktivnostmi pri opravljanju nalog zaradi posledic
ujme; aktivnosti je redno usklajevala s članoma štaba CZ RS iz Ministrstva za notranje zadeve
in Policije ter drugimi pristojnimi osebami in enotami. Usklajevanje je nenehno potekalo tudi s
Službo za upravne enote Ministrstva za notranje zadeve, ki je spremljala delovanje upravnih
enot na najbolj prizadetih območjih. Ves čas delovanja ob ujmi je prek sredstev javnega
obveščanja potekalo sprotno obveščanje javnosti o razmerah na ogroženih območjih,
objavljeni pa so bili tudi napotki o samozaščitnem ravnanju ob nesreči.
Za neposredno izvajanje nalog je policija angažirala redne policiste, na najbolj prizadetih
območjih pa so naloge opravljali tudi policisti posebne policijske enote, v katero so bili vključeni
policisti matične policijske uprave in policisti s Policijskih uprav, ki jih je ujma manj prizadela
(Novo mesto in Murska Sobota). Na najbolj prizadeta območja so bili napoteni tudi kriminalisti,
policisti s postaj prometne policije, policijskih postaj za izravnalne ukrepe, vodniki s službenimi
psi, policisti konjeniki, vodje policijskih okolišev in drugi.
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Policija je na prizadetih območjih uresničevala svoje temeljno poslanstvo, in sicer varovanje
življenj, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevala, odkrivala ter preiskovala kazniva
dejanja in prekrške, vzdrževala javni red ter urejala promet. Te naloge je izvajala z uvedbo
opazovalne in patruljne službe na prizadetih območjih. Poleg tega je skrbela za nadzor
prometa in zapore neprevoznih državnih cest ter pri tem namenjala veliko pozornosti
zagotavljanju nemotenih prevozov prvim posredovalcem sil za zaščito, reševanje in pomoč.
V sodelovanju s predstavniki civilne zaščite in drugih služb za prvo posredovanje je
intervenirala na prizadetih območjih, predvsem ob naznanitvah tatvin agregatov in goriva za
proizvajanje električne energije ter tatvin električnih vodov, ležečih na tleh. Prav tako je
Generalna policijska uprava v objektih Policijske akademije v Tacnu zagotovila možnost
nastanitve za policiste in druge delavce policije ter za ljudi, oškodovane v ujmi.
Poleg zagotavljanja varnosti občanov in njihovega premoženja so veliko pozornosti namenili
nadzoru in urejanju prometa. Zaradi podrtih dreves je bilo veliko cest neprevoznih, zato je bilo
treba na njih urediti cestne zapore. Prometni policisti so spremljali konvoje mednarodne
pomoči z velikimi agregati ter jim omogočali neovirano in prednostno vožnjo.
Intervencijski stroški so znašali 316.100,80 evra.

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
V URSZR in njenih izpostavah so bile uvedene skupine za podporo delovanju poveljnikov in
štabov CZ, okrepljene izmene v regijskih centrih za obveščanje in sistem ZARE (postavitev
mobilnih repetitorjev, delovanje oddajnikov/repetitorjev). Po odločitvi Vlade je URSZR prek
mehanizma Unije na področju civilne zaščite EU zaprosila za mednarodno pomoč in
organizirala sprejem, nastanitev in prehrano ter oskrbo enot iz tujine. Skladno s
Postopkovnikom za podporo tuji pomoči ob nesreči (Host Nation Support) se je oblikovala
skupina za podporo tuji pomoči ob nesreči, ki je urejala vse aktivnosti tujih reševalnih enot v
Sloveniji. Za njihov sprejem in nastanitev je bila pripravljena nastanitvena baza v Logatcu, ki
je neprekinjeno delovala do 1. marca 2014. Izvedena so bila javna naročila za vzdrževanje in
nakup agregatov (skupaj z Zavodom RS za blagovne rezerve) ter mobilnih repetitorjev. Veliko
pozornosti je bilo namenjene rednemu usklajevanju s sistemskim operaterjem distribucijskega
omrežja in vsemi petimi elektrodistributerji (predvsem pri zahtevah po električnih agregatih in
njihovem razporejanju). URSZR je spremljala stanje in razmere na terenu, zbirala informacije,
poročila ter zahtevke za pomoč v prizadetih regijah, razporejala državne rezerve materialnih
sredstev in sredstva blagovnih rezerv, usklajevala pomoč SV, vzdrževala stike s prostovoljnimi
organizacijami in društvi zaradi usklajevanja pomoči z elektrodistributerji, pristojnimi ministrstvi
in njihovimi organi ter drugimi organi (ZGS, Zavodom RS za blagovne rezerve itn). Glavne
dejavnosti na izpostavah URSZR so bile zbiranje potreb po agregatih in drugi pomoči, iskanje
razpoložljivih agregatov znotraj regije, pozivanje občin, da preverijo notranje rezerve pri
gradbenih in drugih podjetjih, posredovanje podatkov občinam o podjetjih in službah,
pripravljenih pomagati (s prevozi, z agregati, s prostovoljci itn.), preverjanje in zbiranje potreb
občin po pomoči SV, opravljanje prevozov agregatov na najbolj prizadeta območja,
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spremljanje mednarodne pomoči, vsakodnevno spremljanje stanja v občinah z osebnimi stiki
(poveljniki CZ, župani, strokovni delavci za zaščito in reševanje). Intervencijski stroški so
znašali 636.866,71 evra, vanje so vključeni tudi stroški, ki so nastali zaradi prihoda tujih
reševalnih enot.
Štabi Civilne zaščite
Aktivirani so bili poveljniki in štabi CZ na vseh ravneh (na državni, regijski in občinski) na
prizadetih območjih, posamezne regijske enote oziroma pripadniki CZ ter Državna enota za
hitre reševalne intervencije. Njihove naloge so bile vodenje, spremljanje in usklajevanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči, tehnične pomoči, logistične zagotovitve ter sodelovanja pri
odpravi posledic. Intervencijski stroški delovanja štabov in pripadnikov CZ vključujejo stroške
goriva, prehrane, nadomestila plače in povračila drugih stroškov. Skupna vsota stroškov je bila
21.918,91 evra.
Slovenska vojska
Za pomoč prizadetim je SV opravljala različne naloge, predvsem so bili njeni pripadniki
angažirani pri odstranjevanju podrtega drevja in vejevja, čiščenju prometnih površin, razvozu
različnega materiala, prevozu ljudi, dovozu nujnih življenjskih potrebščin in agregatov za
električno energijo, pri vzdrževanju agregatov, prevozih s helikopterji, postavljeni sta bili
vojaški pralnici v Postojni in Loški dolini. Intervencijski stroški so znašali 500.770 evrov.

V pomoč pri odpravljanju posledic žleda je bila aktivno vključena tudi SV
Služba za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo
Služba za gospodarjenje z nepremičninami je v sodelovanju z Generalštabom Slovenske
vojske in ZGS opravila nujna dela na poškodovanih objektih zaradi poškodovanega oziroma
podrtega drevja, poskrbela za odpravo okvar na sistemih tehničnega varovanja in zagotovila
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razmere za varovanje pri izpadih elektrikčne energije. Intervencijski stroški so znašali 30.420
evrov.

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje je skupaj z izvajalci zdravstvene dejavnosti okrepilo redno dejavnost
služb nujne medicinske pomoči, patronažno službo in druge aktivnosti za čim hitrejšo uvedbo
normalnega delovanja zavodov (nakupi nujne opreme, vzpostavitev komunikacij, gorivo za
agregate itn.). Intervencijski stroški so bili 108.729,51 evra.

Gasilska zveza Slovenije
Posledice sneženja in zlasti žledenja so zahtevale angažiranje velikega števila gasilcev,
gasilskih vozil, agregatov in motornih žag ter druge gasilske zaščitne in reševalne opreme.
Gasilci so črpali vodo iz zalitih prostorov, polnili protipoplavne vreče in gradili protipoplavne
nasipe, ob pojavu žledenja so odstranjevali drevesa ter vejevje s cestišč, odpirali in zagotavljali
prevoznost večine državnih in lokalnih cest, nekajkrat tudi avtoceste, pomagali pri odpravljanju
posledic visokega snega in žleda (odstranjevanju žleda z električnih kablov in objektov),
začasno pokrivali poškodovane objekte in zagotavljali agregate. Pomagali so pri reševanju in
evakuaciji zaradi plazov, organizirali prevoze občanov do zdravstvenih služb in trgovin ter
skrbeli za drugo nujno oskrbo. Intervencijski stroški, ki vključujejo stroške goriva in
poškodovane ter uničene opreme, skupaj znašajo 1.892.094 evrov.
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Na intervencijah zaradi žleda leta 2014 je sodelovalo več kot 60.000 gasilcev (vir: fotoarhiv
URSZR)
Gorsko reševalna zveza Slovenije
Člani postaj Gorsko reševalne zveze Slovenije so pomagali pri reševanju ogroženih oseb in
nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti, oskrbe in evakuacije prizadetih ob nesreči, predvsem
pomoč prebivalcem, ki so bili v dolini reke Kokre in na Jezerskem odrezani od sveta.
Intervencijski stroški, ki vključujejo stroške goriva, prehrane, nadomestila plač in povračilo za
poškodovano ter uničeno opremo, skupaj znašajo 14.984,55 evra.

Jamarska reševalna služba
Pripadniki Jamarske reševalne službe so odstranjevali podrto drevje in vejevje na hišah in
cestah, čistili neprehodne odseke cest, sodelovali pri postavljanju drogov električnih
daljnovodov, nameščali konzole na drogove, pregledovali električne daljnovode ter čistili
vodotoke. Intervencijski stroški vključujejo stroške goriva, prehrane, nadomestila plač in
povračilo za poškodovano ter uničeno opremo, skupaj 8.645,14 evra.

Rdeči križ Slovenije
Rdeči križ Slovenije je s svojimi strokovnimi službami in aktivisti evidentiral najbolj ogrožene
družine in njihove potrebe ter zagotavljal agregate, grelna telesa, odeje, hrano, živila ter pitni
vodi. Intervencijski stroški vključujejo stroške za gorivo, prehrano, pijačo, uničeno opremo,
porabljen sanitetni material itn., skupaj znašajo 19.500 evrov.
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Zveza tabornikov Slovenije
Enota Zveze tabornikov Slovenije iz Postojne je uredila krizni center v Postojni. Delo je
obsegalo deljenje letakov, obveščanje in vodenje klicnega centra, opravljanje prevozov, skrb
za sanitarije, kuhinjo, skladišče in opremo, animacijo ter nočno stražo. Intervencijski stroški so
bili 2.784 evrov.

Občine
Občine so skladno s svojimi pristojnostimi skrbele za izvajanje ukrepov ter nalog zaščite,
reševanja in pomoči za zmanjšanje posledic vremenske ujme. Aktivirale so občinske sile za
zaščito, reševanje in pomoč ter organizirale ukrepanje ob nesreči, obveščale prebivalce o
nevarnostih, razmerah in sprejetih ukrepih, zagotavljale pomoč prizadetim ob nesreči, skrbele
za namestitev ogroženih prebivalcev, opravile interventna dela za zagotavljanje prevoznosti
lokalnih cest, delovanje črpališč pitne vode in nemoteno oskrbo s pitno vodo, čiščenje strug
vodotokov itn. Intervencijski stroški občin vključujejo refundacije, stroške goriva, prehrane,
stroške začasne namestitve ogroženih ljudi, najema delovnih strojev in opreme, najem,
dostavo in vzdrževanje agregatov, servise opreme, nujna popravila objektov, gradbeni
material, odstranjevanje padlih dreves, vejevja in čiščenja vodnih teles ter popravila javne
razsvetljave, skupaj znašajo 8.683.754,50 evra. Pri tem je treba omeniti, da je URSZR pridobila
podatke od 130 občin, čeprav sta žled in visok sneg povzročila škodo v bistveno več občinah,
kar v 182. Pri tem so v seznamu občin, ki so posredovale višino stroškov, tudi občine, na
območju katerih žleda ni bilo (npr. občina Koper), vendar so njihove gasilske in druge enote
pomagale na prizadetih območjih.

Telekom Slovenije
Telekom Slovenije je za zagotavljanje delovanja prednostnih telekomunikacijskih objektov
angažiral zunanje pogodbene izvajalce, opravljal interventna in nujna vzdrževalna dela na
telekomunikacijskem omrežju ter zagotavljal delovanje agregatov. Intervencijski stroški so bili
720.405 evrov.

Skupni stroški intervencij
Stroški intervencij oziroma delovanja nekaterih državnih organov v izrednih razmerah, skupaj
40.055.984,30 evra, seveda niso popolni, saj vsi, ki so sodelovali v intervencijskih aktivnostih,
o tem in svojih intervencijskih stroških niso poročali.
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Intervencijski stroški zaradi žleda leta 2014
Ministrstvo/Organ/
Organizacija
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za okolje in
prostor
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje
zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za obrambo

Skupaj stroški
v evrih

Opombe

35.359,00
175.957,10 Zavod RS za blagovne rezerve
25.537.982,5 vključno s stroški za delo gozdarjev na
6 državni cestni infrastrukturi
944.007,00 Agencija RS za okolje
147.960,00 Zavod za gozdove
8.471,68 Sklad kmetijskih zemljišč
249.273,84
316.100,80 Policija
30.420,00 Direktorat za logistiko

Ministrstvo za obrambo

500.770,00 Slovenska vojska
Uprava Republike Slovenije za zaščito in
636.866,71
reševanje
21.918,91 Civilna zaščita

Ministrstvo za zdravje

108.729,51

Ministrstvo za obrambo

javne reševalne službe

1.892.094 Gasilska zveza Slovenije

javne reševalne službe

14.984,55 Gorska reševalna zveza Slovenije

javne reševalne službe
javne reševalne službe
druge reševalne službe
Dolenjska regija

Gorenjska regija

Koroška regija

Ljubljanska regija

8.645,14 Jamarska zveza Slovenije
19.500,00 Rdeči križ Slovenije
2.784,00 Zveza tabornikov Slovenije
občine Črnomelj, Metlika, Mirna Peč,
54.807,05 Semič, Straža, Šentjernej in Šmarješke
Toplice
občine Bled, Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje,
Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
1.184.489,33
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur,
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in
Žirovnica
občine Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta,
Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi,
370.627,60
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju,
Slovenj Gradec in Vuzenica
občine Ljubljana, Kamnik, Osilnica,
Ribnica, Trzin, Loški Potok, Lukovica,
Škofljica, Ig, Horjul, Vodice, Grosuplje,
2.340.436,44 Ivančna Gorica, Litija, Komenda,
Dobrepolje, Velike Lašče, Log-Dragomer,
Moravče, Mengeš, Šmartno pri Litiji,
Logatec, Vrhnika, Medvode in Kostel
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Skupaj stroški
v evrih

Ministrstvo/Organ/
Organizacija

Opombe

občine Bloke, Cerknica, Divača, Ilirska
2.350.113,98 Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna

Notranjska regija
Obalna regija
Podravska regija
Pomurska regija
Posavska regija

14.639,80
53.467,86
7.156,39
20.533,60

Severnoprimorska regija

854.600,00

Vzhodnoštajerska regija

367.035,48

Zahodnoštajerska regija

1.000.843,14

Zasavska regija

65.003,83

Telekom Slovenije
skupaj:

Občina Koper
občine Destrnik, Majšperk, Videm in Zavrč
občini Apače in Gornja Radgona
Občina Sevnica
občine Nova Gorica, Idrija, Cerkno,
Ajdovščina, Tolmin, Kobarid in Kanal
občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc
na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem
polju, Maribor, Oplotnica, Pesnica,
Poljčane, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob
Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj
občine Celje, Dobrna, Gornji Grad, Ljubno,
Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob
Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Žalec,
Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Šentjur, Tabor,
Luče, Slovenske Konjice, Prebold,
Solčava in Braslovče
občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob
Savi

720.405,00
40.055.984,3
0

Poleg tega je bilo ZGS za izpolnjevanje rednih obveznosti javne gozdarske službe, ki bistveno
presegajo običajen obseg obveznosti, za kadrovske okrepitve, za program javnih del ter za
obnovitev prevoznosti gozdnih in nekaterih lokalnih cest, namenjenih 6.114.400 evrov.Tudi ta
znesek lahko v širšem smislu uvrstimo med intervencijske stroške oziroma med stroške, ki ne
bi nastali, če se žled ne bi pojavil.

Skupni stroški in škoda
Skupna vsota škode in stroškov (neposredna škoda, stroški ocenjevanja škode, stroški
intervencij in dodatni stroški ZGS) je 475.601.800,47 evra. Podatki niso popolni, vendar
menimo, da tudi popolnejši te vrednosti ne bi bistveno povečali. Znesek bo upoštevan pri
primerjavi z merili za ovrednotenje tveganja za nesrečo in pri matrikah tveganja za nesrečo.
Ker je neposredna škoda zaradi žleda presegla višino 0,6 odstotka BND (ki je bil leta 2014
okoli 220 milijonov evrov), je Vlada RS zadolžila Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, da je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ter
Ministrstvom za obrambo pripravilo vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada EU. RS je od
EU iz solidarnostnega sklada prejela okoli 18 milijonov evrov.
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Višina škode in stroškov zaradi žleda leta 2014
Škoda
neposredna škoda
intervencijski stroški
stroški ocenjevanja škode
dodatni stroški ZGS
Skupaj

V evrih
429.415.980,17
40.055.984,30
15.436,00
6.114.400,00
475.601.800,47 (1,31 % BPD iz leta 2014)

Mednarodna pomoč pri intervencijah zaščite, reševanja in pomoči
V tej žledni ujmi je potrebna mednarodna pomoč in to kar obsežna. Zaradi obsežnih posledic
žleda in čedalje slabših razmer je RS 2. februarja 2014 prek Centra za usklajevanje nujnega
odziva v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite namreč zaprosila za mednarodno
pomoč v obliki električnih agregatov večje moči.
Za mednarodno pomoč v okviru tega mehanizma, v katerem deluje 32 evropskih držav, smo
zaprosili prvič dotlej. Odziv evropskega Centra za usklajevanje nujnega odziva pri EK in
sodelujočih držav je bil hiter, usklajen in učinkovit. Na zaprosilo za 100 električnih agregatov
so se takoj odzvale številne države. Dan po zaprosilu so v Slovenijo že prispele prve ekipe z
agregati iz Avstrije, Nemčije in Slovaške. Zaradi počasnega izboljšanja oziroma celo
občasnega poslabšanja razmer v nekaterih delih Slovenije je država 5. februarja dopolnila
svoje zaprosilo za pomoč v obliki dodatnih visoko zmogljivih električnih agregatov.
Poleg pomoči, ki jo je RS prejela na državni ravni prek mehanizma Unije na področju civilne
zaščite, so solidarnost pokazale številne obmejne občine iz Avstrije in Italije, ki so v
sodelovanju s slovenskimi lokalnimi skupnostmi zagotovile več agregatov manjše moči za
individualno rabo. Pomoč smo dobili tudi prek nevladnih in drugih organizacij. Skupaj je RS
prejela 172 agregatov (83 zmogljivejših in 89 nižje moči), od tega 72 prek mehanizma Unije in
100 na dvostranski ravni iz 11 držav (Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije,
Poljske, Romunije, Slovaške, Srbije in Združenih držav Amerike).
Mednarodna intervencija v RS je bila po številu sodelujočih držav in števila reševalcev v
zadnjih letih ena večjih v Evropi. Ob tem je treba izpostaviti, da so se v večini držav, ki so
poslale pomoč, odprla vprašanja o njihovi ranljivosti ob obsežnejšem in dolgotrajnem izpadu
električnega omrežja. V preteklih letih so bile večje intervencije znotraj EU ob požarih v južnem
delu Evrope in ob poplavah v srednji Evropi in na Balkanu ter v državah jugovzhodne Evrope
zaradi migrantskega toka iz Bližnjega vzhoda.
Ekipe iz tujine so skladno z dogovorom med URSZR ter elektrodistribucijskimi podjetji
namestile agregate in jih vzdrževale v prizadetih regijah na elektrodistribucijskih območjih
Primorske, Ljubljane, Gorenjske, Celja in Maribora. Reševalci iz tujine so poleg namestitve
agregatov in pomoči pri upravljanju operativno pomagali tudi pri odpravljanju posledic žleda.
Skupno je v intervencijah do 14. februarja 2014 sodelovalo približno 650 reševalcev iz tujine.
Njihovo število se je dnevno spreminjalo, saj so nekateri po namestitvi agregatov odšli domov,
v večini ekip pa so se reševalci zamenjali vsakih nekaj dni.
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Poljski reševalci z električnim agregatom v okolici Maribora (vir: fotoarhiv URSZR)

URSZR je tujim ekipam zagotovila brezplačno nastanitev in prehrano v logistični bazi v Centru
za zaščito in reševanje v Logatcu, kjer je bila baza za sprejem in nastanitev tujih enot; prav
tako je v sodelovanju s pristojnimi zagotovila drugo nujno podporo države gostiteljice. Nekaj
tujih enot je bilo nameščenih tudi na drugih lokacijah po državi, kjer so pri zagotovitvi nastanitve
in prehrane pomagale tudi lokalne skupnosti.
Po izboljšanju razmer so prve mednarodne ekipe državo zapustile 14. februarja, večina je
odšla med 19. in 22. februarjem, zadnje enote iz Nemčije pa so delo končale 28. februarja
2014. Nekaj tujih agregatov je zaradi potreb in skladno z dogovorom z državami pošiljateljicami
ostalo še pozneje. Tako so do konca marca 2014 obratovali še nekateri agregati iz Avstrije,
Srbije in Nemčije (Bavarske). Po koncu obratovanja in opravljenem vzdrževanju so bili do
konca maja 2014 vrnjeni lastnikom v navedene države.

December, 2018

433/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Mednarodna pomoč RS prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite
Država/dežela, regija
Avstrija, Spodnja
Avstrija
Avstrija, Salzburg
Avstrija, Dunaj

Avstrija skupaj
Češka
Nemčija, THW
Nemčija, Bavarska
Nemčija, Hessen
Nemčija skupaj
Poljska
Madžarska
Romunija
skupaj

Število agregatov
26 agregatov

Število osebja
334

Trajanje pomoči
3.–20. februar

8 agregatov
5 agregatov

68
22

3.–20. februar
7.–21. Februar,
2 agregata do 15.
aprila

39 agregatov
3 agregati
8 agregatov

424
28
63

4 agregati

8

10 agregatov
22 agregatov
3 agregati
3 agregati
2 agregata
72 agregatov iz
tujine: (69 večje
moči in 3 manjše
moči)

95
166
18
–
4
640 tehničnega
osebja/reševalcev
iz tujine

3.–23. februar
3. februar–1. marec
2014
4. februar–
predvidoma 15. april
(osebje 5. februar)
5.–22. februar
5.–23. februar
7.–19. februar
5.–19. februar

Dvostranska pomoč RS
Država/
Organizacija
Hrvaška (HEP –
elektrodistributer)

Število
agregatov
3 agregati večje
moči

Trajanje pomoči

Opomba

po dvostranskem
dogovoru

dvostranska pomoč (HEP –
Operator distribucijskog
sustava)
dvostransko (obmejno)
sodelovanje s Koroško (pomoč
za občino Jezersko)
dvostransko (obmejno)
sodelovanje s Koroško (pomoč
za občino Solčava)
dvostransko (obmejno)
sodelovanje s Kmečko zvezo
Furlanije Julijske krajine
(pomoč za območje Nove
Gorice)
Italijanska unija/Unione
Italijana
civilna zaščita občin Čedad,
Marcon, Tarcento (pomoč za
območje Idrije in Cerkna)
dvostransko (obmejno)
sodelovanje (pomoč za občini
Žužemberk in Idrija)

Avstrija

2 agregata večje dogovor z lokalno
moči
skupnostjo

Avstrija

11 agregatov

dogovor z lokalno
skupnostjo

Italija

5 agregatov (1
večje moči)

dogovor z lokalno
skupnostjo

Italija

4 agregati

donacija

Italija

36 agregatov (1
večje moči)

dogovor z občino
Bovec

Rdeči križ Avstrije

15 agregatov

dogovor z lokalno
skupnostjo
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Država/
Organizacija
Malteški viteški
red
Srbija
Slovaška
Združene države
Amerike
skupaj

Število
agregatov
8 agregatov

Trajanje pomoči

Opomba

dogovor med
celicama
po dvostranskem
dogovoru
11.–23. februar

dvostransko sodelovanje med
avstrijsko in slovensko celico
dvostransko sodelovanje

5 agregatov
večje moči
1 agregat večje
dvostransko sodelovanje
moči
10 agregatov (1 donacija
dvostransko sodelovanje
večje moči)
100 agregatov (14 večje moči in 86 manjše moči)

Tudi za izvajanje sanitarne sečnje v gozdovih se je po podatkih ZGS uporabljala tuja delovna
sila. Ocenjujejo, da bi brez tuje delovne sile sanitarna sečnja potekala znatno počasneje.

VERJETNOST ANALIZE TVEGANJA
Opisani in podobni vplivi tveganja Scenarija tveganja se lahko po oceni pojavijo enkrat na več
kot 100 let.

ZANESLJIVOST ANALIZE TVEGANJA
Pri pripravi analize, ki je najcelovitejši in najzahtevnejši del ocene tveganja za posamezne
nesreče, smo se srečevali s premalo kakovostnimi in natančnimi ter z deloma neustreznimi
podatki, na nekaterih področjih tudi s pomanjkanjem podatkov nasploh. Zato je analiza
tveganja narejena na podlagi trenutnih (z)možnosti, tako da bo pri tem v prihodnje verjetno
največ »prostora« za napredek. Ne glede na to je analiza tveganja razmeroma zanesljiva.
OVREDNOTENJE TVEGANJA ZA NESREČO

PRIMERJAVA REZULTATOV ANALIZE TVEGANJA Z MERILI ZA OVREDNOTENJE
VPLIVOV IN VERJETNOSTI ZA NESREČO
Primerjava rezultatov analiz tveganja z ustreznimi merili za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo pomeni enega najpomembnejših delov vsake ocene tveganja za
posamezno nesrečo. Z merili lahko vrednotimo težo vsake nesreče oziroma vplivov in
verjetnosti tveganja ter posameznih scenarijev oziroma analiz tveganja. Ker so merila za
ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo enotna za vsa tveganja, je omogočena
tudi primerjava vplivov oziroma posledic in verjetnosti za nesrečo posameznega tveganja tudi
z drugimi tveganji.
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Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Vplivi tveganja na ljudi so v odvisnosti od vrste tveganja lahko predvsem število smrtnih žrtev,
število ranjenih ali bolnih, število trajno preseljenih, število ljudi, ki živijo in delajo na območjih,
ki jih je prizadela nesreča, in drugo (npr. vplivi na ranljive skupine prebivalstva, kot so otroci,
starejši, socialno ogroženi). Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi vplivi (kot so npr. nesreče
z nevarnimi snovmi, jedrske ali radiološke nesreče), se ti vplivi uporabijo oziroma določijo z
oceno smrtnih žrtev in ranjenih ali bolnih ljudi v obdobju 10 let po nesreči. Merila za
ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi pa so izražena v številu mrtvih, ranjenih ali bolnih in
trajno preseljenoh ljudi.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Merila za ovrednotenje
tveganja na ljudi
število mrtvih
število mrtvih (10 let)*

vplivov

1

2

3

4

5

do 5
do 5

5–10
5–10

10–50
10–50

50–200
50–100

nad 200
nad 100

število ranjenih ali bolnih**
število ranjenih ali bolnih (10 let)*

do 10
do 10

10–50
10–50

50–200
50–200

200–1000
200–500

nad 1000
nad 500

število trajno preseljenih ljudi

do 20

20 do 50

50–200

200–500

nad 500

*Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene ali bolne ljudi (10 let), če je
treba, določijo posebej oziroma upoštevajo, kot je navedeno zgoraj.
** Med ranjene ali bolne ljudi spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah
tveganja lahko ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej.

Pri številu mrtvih in ranjenih se upoštevajo tudi morebitni mrtvi in poškodovani pripadniki sil za
zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči, ter število policistov,
vojakov SV in intervencijskih ekip različnih služb (službe nujne medicinske pomoči, ekipe
elektropodjetij, komunalnih podjetij itd.), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih
ukrepov iz svojih pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje eno leto po
nesreči. Za uvrstitev v matrike tveganja se upošteva vrednost, ki doseže najvišjo stopnjo vpliva
glede na usklajena merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi.
Pri tem scenariju tveganja razpolagamo z razmeroma natančnimi podatki o številu mrtvih in
ranjenih. Če odštejemo ljudi, ki se povprečno vsako leto poškodujejo ali umrejo pri delu v
gozdu, je zaradi žleda leta 2014 umrlo 13 ljudi, 168 pa se jih je poškodovalo ali zastrupilo. Ti
vrednosti ta scenarij tveganja uvrščata v tretjo stopnjo vplivov tveganja vplivov na ljudi, tako z
vidika mrtvih kot tudi z vidika ranjenih ljudi. Ta podatek predstavlja tudi reprezentativno
vrednost tega scenarija tveganja za vplive tveganja na ljudi.
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Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih
vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
Med gospodarske in okoljske vplive tveganja ter vplive tveganja na kulturno dediščino v
odvisnosti od tveganja lahko spadajo vplivi, kot so število, posledice in višina škode na objektih
in v njih, stroški delovanja ministrstev ter organov, ki dejavnosti iz svojih pristojnosti izvajajo v
zaostrenih razmerah, obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih površinah, na
objektih/območjih kulturne dediščine, stroški omejitve uporabe hrane ter dolgoročni stroški v
verigi preskrbe s hrano, obseg in višina škode na vodnih telesih, število poškodovanih ali
uničenih prometnih sredstev in škoda, ki pri tem nastane, število, škoda in stroški zaradi mrtvih
ali poškodovanih oziroma obolelih domačih ali prostoživečih živali ter živali, ki jih je treba
usmrtiti ali zdraviti, stroški za zdravljenje oziroma zdravstveno oskrbo ljudi, škoda zaradi
prekinitve gospodarske dejavnosti, socialni in drugi podobni stroški, stroški intervencij ter
morebitne mednarodne pomoči, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) objektov in
opreme, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in gozdnih površin ter
objektov/območjih kulturne dediščine, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih
teles, okoljske obnove in druge okoljske škode ter dodatno (kar se ne upošteva pri izračunu
škode in stroškov) še obseg prizadetega območja (v kvadratnih kilometrih in odstotkih površine
države), višina zavarovalniških izplačil zaradi nesreče, zmanjšanje BDP, zmanjšanje tujega
turističnega obiska ter povečanje brezposelnosti zaradi nesreče.
Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino se izražajo z višino stroškov in škode, ki jo povzroči določeno tveganje.
Meja vpliva tveganja med drugim in tretjim razredom od petih je postavljena na 0,6 odstotka
BDP. Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za preostale razrede. Ta izhodiščna vrednost se v
precejšnji meri navezuje na vrednost 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Če
škoda zaradi neke nesreče namreč preseže vrednost 0,6 odstotka BND, lahko država EU
zaprosi za nepovratna finančna sredstva. V RS sta vrednosti BND in BDP zelo podobni (BND
je malenkost nižji), zato pri merilih za ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo uporabljamo
kar BDP. Predvidena višina BDP leta 2014 je bila približno 36,2 milijarde evrov, vrednost 0,6
odstotka BDP pa je zaokroženo 220 milijonov evrov.

Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino ter uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
1

2

3

Do 0,3 %
BDP

0,3 % do 0,6 %
BDP

0,6 % do 1,2 %
BDP

do 100
milijonov evrov

100–220
milijonov evrov

220–440
milijonov evrov

4
1,2 % do 2,4 %
BDP
440–880
milijonov evrov

5
nad 2,4 %
BDP
več kot 880
milijonov evrov

S3

Iz analize scenarija tveganja, torej iz analize posledic žleda februarja 2014, pa je razvidno, da
je višina okoljskih in gospodarskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
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dosegla več kot 475 milijonov evrov (1,31 odstotka BDP iz leta 2014), kar scenarij in analizo
tveganja uvršča v četrto stopnjo od petih.
Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje političnih in družbenih
vplivov tveganja
Politični in družbeni vplivi tveganja lahko v odvisnosti od tveganja vsebujejo kategorije, kot so
vpliv tveganja na delovanje državnih organov, vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih
sistemov na vsakodnevno življenje, psihosocialni vplivi, notranjepolitična stabilnost ter vpliv na
javni red in mir, finančna stabilnost in zunanjepolitična oziroma mednarodna stabilnost
(položaj) države. Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja so
polkvalitativna. Za razliko od prejšnjih dveh skupin vplivov, za kateri so bili na razpolago
pretežno konkretni podatki oziroma številke, gre pri tej skupini vplivov bolj za ocenjevanje
velkostnega reda obravnavanih vplivov. Končna vrednost oziroma stopnja političnih in
družbenih vplivov tveganja se ugotovi tako, da se seštevek vrednosti posameznih vplivov deli
s številom uporabljanih meril, ki obravnavajo politične in družbene vplive tveganja, tako v okviru
posameznih vplivov kot skupin vplivov. Vplivi, ki niso bili ocenjeni, se pri tem ne upoštevajo.
Prav tako se ne upoštevajo vplivi tveganja, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso mogli bili ocenjeni.
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analiz tveganja so v naslednjih dveh preglednicah. Menimo, da scenarij tveganja ne bi bistveno
posegal v možnosti izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov, zato smo mu dodelili drugo
stopnjo vpliva.

Možnost opravljanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Omejena
1
1
2
2
3

Zelo okrnjena
1
1
2
3
4

Onemogočena
2
2
3
4
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če vplivi nesreče ne posegajo v
ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne
upoštevajo vplivi, povezani z ocenjevano vsebino, ki zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja ali vrednost vpliva tveganja na delovanje državnih organov se določi tako, da
se vsota posameznih vrednosti iz obeh zgornjih preglednic deli s številom upoštevanih vplivov.
Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov (2),
dobimo vrednost vplivov tveganja na delovanje državnih organov 1,50.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analize tveganja
Merila za ovrednotenje vpliov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analiz tveganja so v naslednjih dveh preglednicah.
Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika, ogrevanje,
gorivo) ter uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisto, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tistega, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

V zgornjem primeru smo upoštevali stanje oskrbe z električno energijo, ki spada med najtežje
posledice žleda. Menimo, da vpliv obravnavanega scenarija tveganja spada v tretjo stopnjo.
Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itn.), uporaba javnega prometa, oskrba oziroma
nakup življenjskih potrebščin in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
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Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisto, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče nanjo ne ocenjuje (NO).
Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np).

Največji vpliv ima zmožnost uporabe interneta in telekomunikacijskih sistemov.
Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov se določi tako, da se vsota vrednosti iz prejšnjih dveh preglednic deli s številom
upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če
seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov (2), dobimo
vrednost vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov 2,00.

Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja
Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja so opredeljeni v naslednjih treh preglednicah.
Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno ali neželeno obnašanje (behavioural
reactions), kot je izogibanje obiskovanju šol, vrtcev, zavestno odsotnost z dela, zavestno
izogibanje javnemu prevozu, težnje po preselitvi, neracionalne finančne operacije (množični
dvigi gotovine itn.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin ipd. ter uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tista, pri kateri je prizadetih največ ljudi in nato tista, ki traja najdlje. Če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav
tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).

Menimo, da scenarij tveganja ni oziroma ne bi bistveno vplival na obnašanje ljudi, zato smo
mu dodelili prvo stopnjo vpliva. Socialnim vplivom nesreče (naslednja preglednica) smo dodelili
drugo stopnjo vpliva.
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Socialni vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste socialnih vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poveča
se število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se kaže v
povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v velikem
povečanju števila vlog za socialno pomoč.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev
pomoči.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Psihološki vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste psiholoških vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi
nepoznavanja vzrokov in značilnosti nesreče ter njenih posledic.
Povečan je pojav strahu med prebivalci, predvsem pred novo nesrečo
in njenimi posledicami.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče, upade,
povečuje se želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov ali posledic nesreče je večina ljudi
izgubila zaupanje v to, da bi se življenje na prizadetem območju lahko
vrnilo v normalne okvire, pojavlja se množično preseljevanje.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4

5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost psihosocialnih vplivov tveganja se določi tako, da se vsota
vrednosti v treh zgornjih preglednicah deli številom upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine
vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in jih
delimo s številom upoštevanih vplivov (3), dobimo skupno vrednost psihosocialnih vplivov
tveganja 2,00.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analiz tveganja so v naslednji preglednici.
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Vpliv tveganja na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir ter uvrstitev scenarija tveganja
v stopnje vpliva
Vrste vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij ali posamezne motnje delovanja
političnih institucij (vlada, parlament itn.) ter posamezni pojavi
sovražnih kampanj.
Znani so posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) ter
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče in izražanje občutka strahu za
svojo varnost in premoženje; posamezniki ali skupine skušajo omajati
notranjepolitične razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v
delovanje političnih inštitucij.
Povečano je število kršitev javnega reda in miru ter organiziranih
kaznivih dejanj, povečan je tudi strah med prebivalstvom; politične
stranke in druge interesne skupine skušajo spodkopati
notranjepolitično stabilnost ter pridobiti politične koristi z
»vsiljevanjem« svojih programov za izboljšanje razmer, zmanjšano je
zaupanje v delovanje državnih inštitucij.
Kršitve javnega reda in miru, vključno z nasilnimi demonstracijami, so
množične, veliko več je kaznivih dejanj, notranja varnost države je
ogrožena. Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana,
temeljne ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve so bili ob žledu leta 2014, torej v dogodku, ki tvori
ta scenarij tveganja, zabeleženi primeri kaznivih dejanj kot so kraja goriva, agregatov, žic in
drugih kovinskih predmetov, na najbolj prizadetih območjih pa so se pojavile tudi posamezniki
in skupine, ki so skušale nesrečo izkoristiti v svojo korist. Iz tega razloga je obravnavan scenarij
tveganja z vidika notranjepolitične stabilnosti ter javnega reda in miru uvrščen v tretjo stopnjo
vpliva.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analize
tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analiz
tveganja so prikazani v naslednjih treh preglednicah.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa in
uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
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Vrednost
izpada

Trajanje
izpada
Ni vpliva, ker
vplivi nesreče ne
morejo posegati
v ocenjevano
vsebino.

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot
10 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
med 10 % in
20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 20 % in
50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 50 % in
80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
večji kot 80
%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

Motnje v
plačilnem
1
1
2
3
3
prometu, ki
trajajo do 2 uri.
Motnje v
1
2
2
3
4
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 4 ure.
Motnje v
2
3
3
4
4
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 8 ur.
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo ves
3
4
4
5
5
poslovni dan, ali
motnje, ki do
konca
poslovnega dne
niso
odpravljene.*
Motnje v
plačilnem
4
5
5
5
5
prometu, ki
trajajo več kot en
poslovni dan.
* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni zamik
poravnave plačil.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Na podlagi ocene posledic smo presodili, da bi obravnavan scenarij tveganja lahko vplival tako,
da bi ga lahko uvrstili v drugo stopnjo vpliva.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine ter uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
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Število prizadetih
oseb/trajanje
do 2 dni
od 2 do 7 dni
več kot 7 dni

Do 5000

Do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma je majhen.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Obravnavan scenarij tveganja bi zaradi dolgotrajnejših in obsežnejših prekinitev oskrbe z
električno energijo ter nezmožnosti polnitve bankomatov zaradi slabo prevoznih prometnic
lahko vplival predvsem na delovanje bančnih ustanov, še bolj pa na delovanje denarnih
bankomatov, zato smo ga zaradi teh vplivov lahko uvrstili v tretjo stopnjo ocenjevanega vpliva.
Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu in uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Sprememba rasti BDP
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez posledic
od 0 do –0,5 odstotne točke
do –1 odstotne točke
do –1,5 odstotne točke
do –2 odstotni točki
več kot –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se vplivi, ki
so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Obravnavan scenarij tveganja po mnenju Urada Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance, lahko nekoliko vpliva na
negativno rast BDP, zato mu je dodeljena druga stopnja vpliva.
Končna stopnja oziroma verjetnost vpliva tveganja na finančno stabilnost se določi tako, da se
vsota posameznih vrednosti v prejšnjih treh preglednicah deli s številom upoštevanih vplivov.
Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnje
vplivov iz te skupine in jih delimo s številom upoštevanih vplivov (3), dobimo vrednosti
psihosocialnih vplivov tveganja 2,33.

December, 2018

444/502

DRŽAVNA OCENA TVEGANJ ZA NESREČE, verzija 2.0

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analiz tveganja prikazuje spodnja preglednica.

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv tveganja in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Ni nobenega večjega neposrednega vpliva na mednarodni položaj
države, ki bi bil zaznan. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države in nekatere regionalne ter
mednarodne organizacije se po diplomatski poti odzivajo na
dogodek z izražanjem podpore ali zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva na dogodek z izražanjem močne podpore ali zaskrbljenosti
zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči, predvsem v opremi in
človeških virih. Kljub mednarodni pomoči je še vedno stabilna
država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se intenzivno odziva na dogodke
v državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim državljanom
odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer zmanjšujejo ali
povečujejo število osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov
niso bili ocenjeni (Np).
Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Zaradi zunanjepolitičnih vplivov smo, predvsem zaradi obsežnega angažiranja tujih
reševalcev, ki je trajalo skoraj en mesec, v posameznih primerih pa še dlje, obravnavan
scenarij tveganja uvrstili v četrto stopnjo zunanjepolitičnih vplivov. RS je bila zaradi obsega
posledic in premajhnih nekaterih domačih zmogljivosti prvič v zgodovini primorana zaprositi za
mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.
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Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
seštejejo končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se delijo s številom skupin vplivov, torej s 6. Če neka skupina političnih in družbenih vplivov
tveganja ni bila ocenjena, ker vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevalno vsebino (NO), se ta
skupina pri končnem izračunu ne upošteva. Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani
z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Pregled vrednosti oziroma stopenj posameznih skupin vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Vrednost
prve
skupine
vplivov

Vrednost
druge
skupine
vplivov

Vrednost
tretje
skupine
vplivov

Vrednost
četrte
skupine
vplivov

Vrednost
pete
skupine
vplivov

Vrednost
šeste
skupine
vplivov

Vsota
vrednosti
vplivov

Povprečje
vrednosti
vplivov

1,50

3,00

2,00

3,00

2,33

4,00

15,83

2,64

Končna izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno
število. V tem primeru je treba izračunati končno stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja, ki mora biti celo število in za katero je bila uporabljena spodnja preglednica.

Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov tveganja
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja političnega in družbenega
vpliva tveganja
1
2
3
4
5

Tako lahko izračunamo stopnje političnih in družbenih vplivov tveganja
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov scenarijev tveganja v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja
povprečje
vrednosti
političnih
in
družbenih vplivov tveganja
stopnja političnega in družbenega vpliva
tveganja

Stopnja/vrednost
2,64
3
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Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo
Verjetnost tveganja za nesrečo je lahko opredeljena bodisi numerično oziroma odstotkovno
bodisi opisno, kar je razvidno iz naslednje preglednice.

Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesrečo in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje
verjetnosti
1

2

3

enkrat na več kot enkrat na 100 enkrat na 25 do 100
250 let
do 250 let
let
(letna
(letna
(letna
verjetnost
verjetnost
verjetnost
do 0,4 %)
od 0,4 do 1 %)
od 1 do 4 %)

ni skoraj nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča,
vendar malo
verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

4

5

enkrat na 5 do
25 let
(letna
verjetnost
od 4 do 20 %)

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna
verjetnost
nad 20 %)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

Opisna razlaga se uporablja predvsem za nesreče, ki nimajo nekega naravnega cikla pojavljanja
oziroma za namerna dejanja, ki jih je glede na posebnosti pojavljanja nemogoče napovedati (npr.
terorizem). Za druge nesreče se upoštevajo v zgornjem delu preglednice navedena časovna obdobja.

Opisani in podobni vplivi obravnavanega scenarija tveganja se ocenjeno lahko pojavijo enkrat
na več kot 100 let, kar ga uvršča v drugo stopnjo verjetnosti tveganja za nesrečo.

MATRIKE TVEGANJA ZA NESREČO
Z matrikami tveganja za nesrečo lahko grafično prikažemo velikost vplivov in verjetnosti
tveganja za nesrečo oziroma posameznih scenarijev tveganja, če obravnavamo le eno
tveganje.
Matrike z razdruženim prikazom vplivov tveganja prikazujejo velikostni red tveganja po
posameznih skupinah vplivov, matrika z združenim prikazom vpliva tveganja pa predstavlja
skupno (povprečno) vrednost oziroma stopnjo tveganja izbranega scenarija tveganja.
Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva se izračuna tako, da se seštevek stopnje (1)
vplivov tveganja na ljudi, (2) gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja (3) deli s tri. Končna izračunana vrednost
vplivov je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je treba ugotoviti končno stopnjo skupnih
(povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število.
Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja matrik tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
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Izračunana vrednost vseh treh
vrst vplivov
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
1
2
3
4
5

Ob upoštevanju te preglednice tako dobimo končno preglednico z vsemi potrebnimi podatki za
izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom vplivov tveganja. V preglednici
sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko tveganja za nesreče z združenim
prikazom vplivov tveganja.

Izračun povprečnih vplivov tveganja za matriko z združenim prikazom vplivov tveganja
Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

3

4

3

3,33

3

2

razmeroma
zanesljiva
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11.7 Priloga 7: Scenarij tveganja: žled februarja 2014 in prenamnožitev podlubnikov po
letu 2014

SCENARIJ TVEGANJA
Scenarij v prilogi 11.7 predstavlja četrti scenarij tveganja zaradi žleda in je v bistvu scenarij
večstranskega tveganja, ki združuje dve verižni nesreči (pojav žleda leta 2014, ki je opisan kot
samostojni scenarij tveganja v prilogi 11.6 in pojav prekomerne prenamnožitve podlubnikov,
zlasti osmerozobega smrekovega lubadarja). Poleg dejstva, da sta nesreči v znatni meri
povezani, je prenamnožitev podlubnikov tudi rezultat že ugotovljenih podnebnih sprememb, ki
olajšujejo prenamnožitev podlubnikov. Scenarij tveganja izhaja iz Ocene tveganja za žled,
verzija 1.1 iz leta 2016, ki jo je izdelala URZR Ministrstva za obrambo.
Scenarij tveganja v prilogi 11.7 torej v celoti vsebuje vsebino scenarija tveganja, ki opisuje
posledice žleda leta 2014, ki ji je dodana nova nesreča, ki morda za gozdove predstavlja še
večjo katastrofo kot žled iz leta 2014. Gre za izrazito prekomerno namnožitev podlubnikov,
konkretno zlasti osmerozobega smrekovega lubadarja ali knaverja, ki je s krajšim (enoletnim)
zamikom sledila žledu leta 2014.
Vsebine scenarija tveganja iz priloge 11.6 v tem scenariju tveganja ne ponavljamo, ampak jo
le dopolnjujemo s pojavom prenamnožitve podlubnikov.
Pri nas sicer živi okoli 90 vrst podlubnikov, ki naseljujejo večinoma iglavce. Gre za majhne
hrošče valjaste oblike, večinoma velike do pol centimetra. V lubje dreves izvrtajo majhno
luknjico in nato pod lubjem izdolbejo rove. Rove delajo odrasli osebki in ličinke. Delijo se na
lubadarje, ličarje in beljavarje. Večina podlubnikov se prehranjuje z odmrlim lesom, nekateri
pa v rove naselijo glivo, ki jim predstavlja vir hrane in ki dodatno poškoduje drevo
Prenamnoženi podlubniki od vseh abiotskih in biotskih dejavnikov v zadnjih letih povzročajo
največjo škodo v naših gozdovih, zato je varstvo pred podlubniki eno od pomembnejših
področij varstva gozdov. V sanitarnem poseku gozdov vsaj tretjino poseka predstavlja posek
zaradi žuželk, od tega več kot 99 odstotkov zaradi podlubnikov. Daleč največ poškodb in škode
med njimi povzroča osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus), v precej manjšem obsegu
pa tudi manjši, šesterozobi smerokov lubadar (Pityogenes chalcographus).
Pri prenamnožitvi podlubnikov je treba spremeniti tudi samo zaznavo in razumevanje pojava.
Ne gre namreč za neko hipno nesrečo niti za neko dramatičnost samega pojava, saj vse, kar
se dogaja v gozdovih, ne poteka zelo opazno, a vendarle neprestano in ob nezadostnem
oziroma prepočasnem ukrepanju v vse hujšem, večjem obsegu. Vseeno pa je treba dodati, da
so podlubniki del naravnega gozdnega ekosistema in kadar niso prenamnoženi, v gozdovih
kot sekundarni škodljivci ne povzročajo bistvene škode, saj takrat napadajo predvsem zaradi
bolezni, suš, poškodb, naravnih nesreč in smoga oslabela drevesa in tako v gozdovih ohranjajo
neko naravno ravnotežje.
Prenamnožitve podlubnikov, ko le-ti postanejo primarni škodljivci, so večje po naravnih
nesrečah velikega obsega z večjim deležem poškodovanih iglavcev in razpršenimi
poškodbami, kar so vse tudi značilnosti žledoloma leta 2014. Osmerozobi smrekov lubadar
najbolj ogroža gozdove predvsem starejših iglavcev na prisojnih, predvsem južnih in
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jugozahodnih legah, na rečnih naplavinah in v nižinah in smrekove gozdove na zanje
neustreznih rastiščih. Napade tudi sveže posekano drevje (hlode in debele veje), kadar pa se
močno razširi, napade tudi zdrave smreke. Napadena drevesa se imenujejo lubadarke. Prvi
znaki napada so drobne luknjice na lubju in črvina, drevesa se začnejo smoliti. Lubadar z
vrtanjem številnih rovov prekine ksileme (cevčice za prenos vode in hranilnih snovi v drevesu
tako navzgor kot navzdol) in drevo zaradi tega začne slabeti. Ob napadu, zlasti spomladi in
zgodaj poleti, začne propadati krošnja, ki spremeni barvo v rjavo, sčasoma začnejo odpadati
iglice in v zadnji fazi se drevo začne sušiti, začne se luščiti skorja in drevo propade. Znaki
poznopoletnega napada pa se na drevesih pogosto pokažejo šele po koncu zime. Škoda je
lahko zelo velika, saj lahko propadejo smrekovi sestoji na večjih površinah, zlasti na zanje
neustreznih rastiščih Les napadenih dreves ima nižjo ekonomsko vrednost kot les zdrave
smreke. Vrednost in uporabnost napadenega lesa se zmanjšujeta z odlašanjem poseka in
večanjem poškodb na lesu

Slika 15: Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) (foto W. Billen)
Razvojni cikel ene generacije osmerozobega smrekovega lubadarja v običajnih razmerah traja
od osem do 10 tednov. V običajnih vremenskih razmerah v nižinskih območjih osmerozobi
smrekov lubadar letno (v topli polovici leta) razvije dve ali tri generacije in eno ali dve sestrski,
v višjih nadmorskih višinah pa manj. Odrasli lubadarji navadno prezimujejo nekaj centimetrov
globoko v tleh v bližini lubadarke, v kratkih hodnikih v skorji v območju korenovca, pod lubjem
lubadark, v sečnih ostankih, v panjih ipd. ali kot ličinke ali bube v stoječih lubadarkah ali v
sečnih ostankih. Ličinke in bube prenesejo temperature od –13 do –17 stopinj Celzija, odrasli
lubadarji pa vse do –30 stopinj Celzija. Smrtnost med prezimovanjem je okoli 50 odstotna.
Izletanje lubadarjev iz lubadark in širjenje na druga drevesa onemogočajo dež in nižje
temperature, kadar podnevi več dni zaporedoma ne presežejo okoli 15 stopinj Celzija.
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Razvojni cikel ene generacije osmerozobega smrekovega lubadarja v običajnih razmerah traja
od osem do 10 tednov. V običajnih vremenskih razmerah v nižinskih območjih osmerozobi
smrekov lubadar letno (v topli polovici leta) razvije dve ali tri generacije in eno ali dve sestrski,
v višjih nadmorskih višinah pa manj. Odrasli lubadarji navadno prezimujejo nekaj centimetrov
globoko v tleh v bližini lubadarke, v kratkih hodnikih v skorji v območju korenovca, pod lubjem
lubadark, v sečnih ostankih, v panjih ipd. ali kot ličinke ali bube v stoječih lubadarkah ali v
sečnih ostankih. Ličinke in bube prenesejo temperature od –13 do –17 stopinj Celzija, odrasli
lubadarji pa vse do –30 stopinj Celzija. Smrtnost med prezimovanjem je okoli 50 odstotna.
Podnebne spremembe v zadnjih desetletjih, ki se odražajo tudi z zviševanjem temperatur, tako
poletnih kot zimskih, zmanjševanjem količine padavin v vegetacijski sezoni ter z večjo
pogostostjo sušnih obdobij, povzročajo tudi hitrejše razmnoževanje in širjenje podlubnikov, saj
se v spremenjenih, za osmerozobega smrekovega lubadarja ugodnejših podnebnih razmerah,
njegov razvojni cikel zlasti poleti, ko so dnevne temperature višje od 25 stopinj Celzija, skrajša
tudi za polovico. Iz tega izhaja, da se ob ugodnih pogojih ter v vročih poletjih v enakem
časovnem obdobju letno razvije več generacij. Njegov reprodukcijski potencial je torej izredno
velik. Njihova smrtnost med prezimovanjem pa je zaradi milejših zim manjša. Obenem opisane
podnebne spremembe na rastline delujejo stresno in s tem slabijo njihovo odpornost.
Odpornost gozdov še dodatno zmanjšujejo pogoste vremenske ujme, predvsem vetrolomi in
snegolomi, pa tudi žledolomi. Očitno je torej, da so podnebne spremembe eden pomembnih
dejavnikov prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja.
Prenamnožitve podlubnikov pogosto sledijo naravnim nesrečam, zlasti če območja s
poškodovanimi oziroma oslabljenimi drevesi niso bila pravočasno sanirana. Iz izkušenj
predzadnje velike prenamožitve osmerozobega smrekovega lubadarja leta 2003 je
ugotovljeno, da se največja prenamnožitev po večjih naravnih nesrečah, ki so prizadele tudi
gozd, pojavi v drugem in tretjem letu po naravni nesreči.
Vsesplošen problem smreke v Sloveniji je, da pomemben delež smrekovih sestojev raste na
zanje neustreznih rastiščih, saj so v preteklosti smreko zaradi ekonomskih vzrokov (smreka
raste hitro in daje kvaliteten les) in nezahtevnosti pri vzdrževanju njenih sestojev intenzivno
vnašali tudi v nižinska območja, ki za smreko ne pomenijo optimalnih rastnih pogojev. Tudi to
je vzrok, da so gozdovi v nižjih nadmorskih višinah (pod 1000 metri) dodatno zelo ogroženi
zaradi osmerozobega smrekovega lubadarja. Predvsem so to smrekovi gozdovi na rastiščih
pod 500 metri nadmorske višine, gozdovi na talnih podlagah, ki slabše zadržujejo vodo, zlasti
na prisojnih rastiščih na karbonatnih podlagah. Zaradi podnebnih sprememb je pričakovati, da
se bo osmerozobi smrekov lubadar v prihodnje verjetno bolj širil tudi na območja nad 1000
metri nadmorske višine. Ob takšnem trendu in ob najverjetneje nadaljnjem segrevanju
podnebja bodo lahko v prihodnje zelo ogroženi tudi naši največji smrekovi godzovi na visokih
alpskih planotah (Pokljuka, Jelovica, Mežakla) in drugod (Nanos, Trnovski gozd, Snežnik itn.).
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Po osmerozobem smrekovem lubadarju napaden smrekov gozd (foto Veronika Rupnik Ženko)

Predzadnja obsežna in dolgotrajna prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja, ki
se je začela v zelo sušnem in vročem letu 2003, je trajala vse do leta 2008. Aktualna
prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja po letu 2014 pa je po obsegu, škodi in
stroških zatiranja neprimerljiva z dosedanjimi prenamnožitvami podlubnikov. Očitno je, da po
letu 2014 hkrati součinkujejo vsi bistveni pogoji za prenamnožitev osmerozobega smrekovega
lubadarja: prekomeren delež smreke v nižinskih gozdovih oziroma na manj ustreznih rastiščih,
podnebne spremembe in vremenske razmere, ki ustrezajo hitrejšemu razmnoževanju in
širjenju osmerozobega smrekovega lubadarja in ki obenem slabijo določeno gozdno drevje,
zlasti pa velike količine poškodovane lesne mase po žledu leta 2014, prepočasno
odstranjevanje posledic žleda in prepočasno odstranjevanje lubadark. Vsi navedeni pogoji in
okoliščine so očitno načeli krhko naravno ravnovesje gozdov.
Prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja po letu 2014 je bila zaradi
katastrofalnega žleda februarja leta 2014 pravzaprav pričakovana. Leta 2014, torej v istem letu
po katastrofalnem žledu, so bili pogoji za razvoj in širjenje osmerozobega smrekovega
lubadarja, predvsem zaradi razmeroma mokrega poletja, neustrezni, saj jih deževno vreme
ovira pri izletanju iz lubadark ter širjenju na še nenapadena drevesa. Zaradi tega se leta 2014
še ni bistveno razširil. Izrazita prenamnožitev se je začela zaradi zanje zelo ugodnih
vremenskih razmer v topli polovici leta 2015. Širjenje in prenamnožitev osmerozobega
smrekovega lubadarja leta 2015 in tudi leta 2016, ko napada tudi zdrava drevesa, je najbolj
izrazito v zahodnemu, osrednjemu in jugovzhodnemu delu države. Najbolj so napadeni
smrekovi gozdovi na neustreznih rastiščih. Najbolj prizadeta območja precej sovpadajo s
tistimi, ki so bila najbolj prizadeta zaradi žleda leta 2014. Količina prizadete mase zaradi
podlubnikov v letu 2015 je bila večkrat višja kot leta 2005, ki je bilo do leta 2015 rekordno leto
po poseku lesne mase zaradi podlubnikov (747.132 m3). Podobno velja tudi za leto 2016. Gre
torej za daleč največjo prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja pri nas doslej.
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Obenem je treba dodati, da poletje 2016 niti ni bilo med rekordno toplimi in še manj med suhimi,
sicer bi se osmerozobi smrekov lubadar verjetno še bolj razširil. Prekomerna namnožitev
osmerozobega smrekovega lubadarja naj bi se ob izvajanju ustreznih ukrepov omejila oziroma
izzvenela šele okoli leta 2020, ob tem, da v prihodnjih letih ne bi smelo priti do večjih naravnih
nesreč, ki bi povzročila dodatne poškodbe v gozdovih (suša, vetrolom, snegolom, žledolom
ipd.).
Zaradi žledu leta 2014 in prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja po žledni ujmi
naj bi v obdobju 2014–2020, glede na že posekano in glede na še predvideno skupna količina
posekane letne mase znašala okoli 19 milijonov m3 ali celo več. To pa je količina, ki se je še
pred leti zdela nepredstavljiva.
Za preprečevanje širjenja podlubnikov je treba v gozdovih izvajati ustrezne preventivne
ukrepe. Skrbeti je treba za primerno drevesno sestavo gozdov, izvajati sanitarne ukrepe, redno
odstranjevati sveže napadeno drevje (kar je zlasti pomembno v topli polovici leta, ko je razvojni
cikel osmerozobega smrekovega lubadarja hitrejši), posekan les čimprej odpeljati iz gozda in
pri sečnji strogo upoštevati predpisani gozdni red. S preprečevalnimi in zatiralnimi deli se
podlubnike aktivno zatira z lovljenjem v pasti in uporabo lovnih dreves ter lovnih debel.
Ukrepanje države, gozdarske stroke in lastnikov gozdov za zatiranje oziroma zmanjšanje
posledic osmerozobega smrekovega lubadarja v gozdovih zaradi izredno velikega obsega
prizadetih površin terja obsežne in dolgotrajne napore in aktivnosti. Ustrezno ukrepanje
oziroma izvajanje ukrepov za zatiranje podlubnikov ovirajo številne težave kot so nizke
odkupne cene poškodovanega lesa, ki so zaradi lubadarja še dodatno nižje, pomanjkanje
izvajalcev (sekačev), razmeroma neučinkovit pristop k zatiranju osmerozobega smrekovega
lubadarja v gozdovih, ki so v lasti določenih oziroma nekaterih večjih lastnikov,
nezainteresiranost in neodzivnost lastnikov, razdrobljenost lastništva gozdov na veliko število
lastnikov, majhnost gozdnih lastniških parcel (pogosto lastniki niti ne vedo, kjer natančno se
nahaja njihov gozd) itn.

VERJETNOST SCENARIJA TVEGANJA
O pogostosti oziroma ugotavljanju verjetnosti scenarija tveganja lahko s precej gotovosti
empirično ugotovimo, da se takšne žledne ujme, kot se je zgodila februarja leta 2014, pojavljajo
redko, verjetno na več kot vsakih 100 let. Tako hudega in obsežnega žleda, kakršen je bil
februarja 2014, v znani zgodovini namreč ne poznamo. Seveda pa iz tega ne izhaja, da se
takšna ali celo hujša ujma ne more pojaviti že v bližnji prihodnosti. Na podlagi razmeroma
majhnega števila večjih žlednih ujm je natančne časovne in krajevne zakonitosti ter pogostost
njihovega pojavljanja težko zanesljivo oceniti.
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ZANESLJIVOST SCENARIJA TVEGANJA
O zanesljivosti scenarija tveganja lahko brez večjih zadržkov in brez kakšnega posebnega
znanstvenega ocenjevanja ugotovimo, da je razmeroma zanesljiv, saj izhaja iz nedavnih in
trenutnih dejanskih in resničnih žlednih dogodkov ter prenamnožitve podlubnikov.

ANALIZA TVEGANJA

Pri analizi tega scenarija tveganja je treba upoštevati vse že objavljene podatke iz scenarija
tveganja v prilogi 11.6, ki jih na tem mestu v veliki meri ne bomo ponavljali, pač pa bo v tej
analizi poudarek na novonastali škodi in stroških in drugih posledicah zaradi zatiranja oziroma
preprečevanja širjenja podlubnikov (predvsem osmerozobega smrekovega lubadarja) v
obdobju 2014–2020, ki se skoraj v celoti nanašajo na škodo v gozdovih ter oceni vpliva na ljudi
zaradi izvajanja del v gozdovih v zvezi z zatiranjem podlubnikov.
V tej analizi tveganja škode in stroškov na drugih področjih nismo ocenjevali, saj verjetno ne
bi niti nastali ali pa samo v nepomembnem obsegu. Ocenjeno je, da v prihodnjih letih zaradi
prenamnožitve podlubnikov ne bo, ali pa le v minimalnem obsegu, potrebno angažiranje
sistema VPNDN, prav tako naj ne bi bilo dodatne škode in stroškov v cestnem in železniškem
prometu, nobene dodatne škode in stroškov naj ne bi imeli v elektroenergetiki oziroma na
področju prenosa in distribucije električne energije. Bodo pa nastali nekoliko večji stroški v
zdravstvu. Število ljudi, ki so že bili medicinsko obravnavani v letu 2015 in 2016 oziroma jih bo
v prihodnjih letih treba zdraviti zaradi poškodb pri delu v gozdu v zvezi z zatiranjem
podlubnikov, se bo namreč v primerjavi s številom poškodovanih in mrtvih v analizi tveganja,
ki zajema samo žled februarja 2014, predvidoma nekoliko povečalo. Navedeni stroški v tej
analizi tveganja sicer niso opredeljeni.
Kot je bilo v tej oceni že omenjeno, je bil doslej največji posek lesne mase zaradi
prenamnožitve podlubnikov med letoma 2003 in 2008, kar je bila posledica suše in vročine
leta 2003 z viškom leta 2005 (747.132 m3 posekane lesne mase). Med letoma 2009 in 2012 je
bil letni posek lesa zaradi podlubnikov manjši od 300.000 m3 ter leta 2013 337.200 m3. Leta
2014 zaradi velike količine padavin ni bilo tako ugodnih razmer za njihov razvoj, zato obseg
dodatne škode zaradi podlubnikov ni bil izrazito povečan. Zaradi podlubnikov je bilo leta 2014
posekane 408.500 m3 lesne mase.
Leto 2015 je zaznamovala izredna prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja ali
knaverja (Ips typographus), ki je bila v drugi vegetacijski dobi po obsežnem žledolomu iz
februarja 2014 pričakovana, saj njegova prenamnožitev sledi vsaki obsežnejši naravni nesreči,
v kateri je poškodovana večja količina smreke. Vseeno je bil obseg poškodb zlasti zaradi
osmerozobega smrekovega lubadarja (predvsem zaradi izredno toplega poletja in jeseni 2015,
zaradi česar se je njegov razvojni cikel pospešil) večji od pričakovanega. Zaradi podlubnikov,
največji delež pa gre na račun osmerozobega smrekovega lubadarja, je bilo leta 2015
posekane 1,818.147 m3 lesne mase, kar je 2,4-krat več od do tedaj največjega evidentiranega
letnega poseka zaradi podlubnikov iz leta 2005 (747.132 m3).
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Količina poseka lesne mase v m3 zaradi podlubnikov v obdobju 1995–2015

Od junija 2015 dalje je bila prioriteta del v gozdovih usmerjena v izvajanje sanitarnega poseka
zaradi prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja in ne več v sanitarni posek zaradi
poškodb od žleda. Močno poškodovani iglavci zaradi žleda februarja 2014, ki niso bili posekani
do spomladi 2015, so se že posušili in ne predstavljajo več nevarnosti za prenamnožitev
podlubnikov.
Prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja je bila pričakovano največja na območjih
smrekovih sestojev, ki so bili najbolj poškodovani zaradi žleda leta 2014 (gozdnogospodarska
območja Ljubljana, Postojna, Tolmin in Kranj). Žarišča na teh območjih so se poleti 2015
izredno hitro širila, največja so dosegla tudi nekaj sto hektarjev oziroma več 10.000 m3 smreke.

Posek zaradi podlubnikov po letih v obdobju 1995–2015 v RS v primerjavi s skupnim
sanitarnim posekom
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Posek iglavcev zaradi podlubnikov po gozdnogospodarskih enotah v letu 2015 v m3

Zaradi prenamnožitve osmerozobega smrekovega podlubnika je leta 2015 nastalo 2400
hektarjev ogolelih površin, od tega največ v ljubljanskem, postojnskem, blejskem in kočevskem
gozdnogospodarskem območju.
Čez zimsko obdobje 2015/2016 se je intenzivno nadaljeval posek z osmerozobim smrekovim
lubadarjem napadenih dreves iz leta 2015. Leta 2016 so bili prvi novi napadi prezimelih
osmerozobih smrekovih lubadarjev na nova drevesa leta 2016 ugotovljeni že v začetku aprila.
Zaradi spremenljivega in hladnejšega vremena je bilo rojenje prezimelih osmerozobih
smrekovih lubadarjev nato večkrat prekinjeno, razvoj nove generacije zato ni bil pospešen.
Poleti pa se je zaradi višjih oziroma nadpovprečnih temperatur njegov razvojni cikel, podobno
kot leta 2015, spet skrajšal. Letos bi se osmerozobi smrekov lubadar verjetno še bolj
prenamnožil, če bi bilo poletje sušnejše.
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Evidentirane količine iglavcev za posek zaradi podlubnikov leta 2016 po gozdnogospodarskih
enotah v m3 – podatek velja na dan 30. september 2016

Po mnenju ZGS je bil dosedanji posek novo napadenih dreves v letu 2016 z vidika uničevanja
osmerozobega smrekovega lubadarja, ne glede na številne težave, učinkovit. V
spomladanskem obdobju so mesečno za posek zaradi podlubnikov evidentirali okoli 100.000
m3, večinoma smreke, od tega 30 odstotkov v državnih gozdovih. Leta 2016 je bilo do 20. junija
tako posekane že 660.000 m3 lesne mase. Prek poletja se je obseg napadene lesne mase še
bistveno povečal. Septembra 2016 je bilo tako evidentiranih 373.0000 m3 lubadark za posek,
posekanih pa je bilo za 299.000 m3 napadene lesne mase. Za primerjavo: leta 2015 je bil višek
evidentiran v septembru, ko je bilo evidentiranih kar 500.000 m3 lubadark za posek, kar je bilo
neobvladljivo nemudoma slediti s posekom. Najvišji mesečni obseg poseka zaradi podlubnikov
leta 2015 je bil prav tako septembra, znašal je 370.000 m3.
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Evidentirano drevje za posek zaradi podlubnikov po polletjih od začetka leta 2015 do 20. junija
2016 po gozdnogospodarskih območjih v m3
Iz zgornje slike je razvidno, da se je evidentiran posek drevja zaradi podlubnikov močno
povečal v drugi polovici leta 2015, prav tako pa lahko opazimo tudi, da je bil evidentiran posek
v prvi polovici leta 2016 nekoliko višji kot v prvi polovici leta 2015, kar je nakazovalo, da bo
letošnji dejanski posek lesne mase zaradi podlubnikov najmanj enak, verjetno pa višji kot leta
2015.
Kot že omenjeno, je bil leta 2015 dosežen najvišji obseg evidentiranega drevja za posek zaradi
podlubnikov (2,15 milijona m3), pa tudi največji dejanski posek (1.818.147 m3). Skoraj vsa
posekana lesna masa gre na račun osmerozobega smrekovega lubadarja. Leta 2016 se, kot
že omenjeno, pričakuje najmanj podoben, če ne večji obseg škode zaradi podlubnikov, kot leta
2015. Največ škode je še vedno v smrekovih gozdovih na območju največje poškodovanosti
po žledu. To so ljubljansko, postojnsko, kranjsko, tolminsko ter tudi blejsko in kočevsko
gozdnogospodarske območje. Večje škode so pričakovane tudi v smrekovih gozdovih na
nazarskem, slovenjegraškem in novomeškem gozdnogospodarskem območju. Na škodo
zaradi podlubnikov imajo leta 2016, podobno kot leta 2015, velik vpliv vremenske razmere, saj
je tudi letos zaradi toplega poletja prišlo do hitrejšega razvojnega cikla osmerozobega
smrekovega lubadarja. K sreči letošnje poletje ni bilo zelo sušno, sicer bi se osmerozobi
smrekov lubadar še bolj razširil. Kljub temu pa se je letos razširil tudi na območja, ki so bila
leta 2014 manj poškodovana zradi žleda, in na območja, kjer se do sedaj še ni pojavil.
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Evidentirano drevje v m3 za posek zaradi podlubnikov in že posekano drevje zaradi
podlubnikov od januarja do 30. septembra 2016 po GGO - podatki z dne 1. oktobra 2016

GGO

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje
Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Sl. Gradec
Maribor
M. Sobota
Kraško GGO
SKUPAJ

Posekano drevje
Vse posekano
Evidentirano
leta 2016 v m3
Posekano
drevje leta
drevje za posek
zaradi
2016
2016 v m3
leta 2016 v m3 podlubnikov od /evidentirano
zaradi
zaradi
evidentiranega
2016
podlubnikov
podlubnikov
leta 2016
(%)
190.132
116.477
61
161.119
230.786
124.637
54
170.502
144.386
102.022
71
137.924
451.665
276.672
61
416.446
235.137
135.216
58
192.294
208.191
112.582
54
129.062
64.729
38.224
59
48.319
18.292
11.015
60
13.610
22.336
14.912
67
20.014
59.319
44.133
74
49.298
62.233
41.304
66
44.951
47.755
9963
21
16.053
4472
2810
63
2875
7387
5380
73
7296
1.746.821
1.035.346
59
1.409.761

Zgornja preglednica prikazuje aktualno letošnje stanje po gozdnogospodarskih območjih glede
na evidentirano (napadeno) in že posekano drevje. Leta 2016 so do konca septembra
evidentirali za 1.746.821 m3 napadenega drevja, od tega ga je bilo posekanega 1.035.346 m3,
kar je 59 odstotkov letos evidentirane oziroma napadene lesne mase. Gre torej za opazen
zamik količine posekanega lesa glede na že evidentiranim za posek. Letna oziroma skupna
količina posekane lesne mase je do konca septembra 2016 znašala 1.409.761 m3, razlika nad
1.035.346 m3 (kar znaša 374.415 m3) gre na račun lesne mase, ki je bila posekana letos,
evidentirana pa že pred letom 2016. Kumulativni posek zaradi podlubnikov od začetka leta
2014 do konca junija 2016 znaša 2.956.049 m3 lesne mase. Do konca septembra 2016 se je
ta številka povišala že na več kot 3,6 milijona m3 lesne mase.
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Kumulativni posek lesa zaradi podlubnikov po polletjih od 2014 dalje
Napovedi tudi za prihodnja leta niso ugodne. ZGS pričakuje, da bo aktualna prenamnožitev
osmerozobega smrekovega lubadarja trajala vsaj do leta 2020. Na spodnji sliki je prikazan
dejanski oziroma predviden posek lesne mase iglavcev zaradi prenamnožitve podlubnikov v
obdobju 2014–2020. Podatki za leti 2014 in 2015 pomenijo dejanski posek lesa, za obdobje
2016–2020 pa gre za projekcijo predvidenega poseka.

Dejanska oziroma predvidena količina posekane lesne mase zaradi prenamnožitve
podlubnikov po letu 2014
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Sedanja prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja višek dosegla leta 2016 in
2017, ko naj bi letni posek dosegel 2,2 milijona m3 oziroma dva milijona m3 lesne mase.
Pojavljajo se tudi že ocene, da naj bi leta 2016 osmerozobi smrekov lubadar napadel ne le 2,2
ampak celo do tri milijone m3 lesne mase. Ob tem naj bi v RS tudi fizično ne bi bili sposobni
posekati več kot 2,2 milijona m3 lesne mase letno. Navedeno lahko privede tudi do drugačnih,
še bolj neugodnih projekcij poseka lesne mase v prihodnjih letih.

Že izveden in načrtovan posek lesne mase v odobju 2014–2020 zaradi prenamnožitve
podlubnikov
Leto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
skupaj

Posek v m3
408.500
1.818.147
2.200.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
700.000
9.626.647

Opomba
Evidenca poseka
Evidenca poseka
Napoved
Napoved
Napoved
Napoved
Napoved
Napoved

V obdobju 2014–2020 naj bi torej obseg posekane lesne mase zaradi prenamnožitve
podlubnikov dosegel več kot 9,6 milijona m3 ali več, kar je celo več od poškodovane lesne
mase, ki jo je leta 2014 poškodoval žled (več kot 9,3 milijone m3 lesne mase).
Skupna količina lesne mase zaradi žleda v letu 2014 in prenamnožitve podlubnikov v obdobju
2014–2020 naj bi tako po trenutnih ocenah znašala okoli 19 milijonov m3, morda ob morebitnih
drugačnih, bolj neugodnih okoliščinah celo več!
Obseg napada podlubnikov in dodatnega poseka bo poleg vremenskih razmer v prihodnjih
letih odvisen tudi od količine na novo poškodovanih iglavcev, na katerih se bodo razvile in širile
nove generacije osmerozobega smrekovega lubadarja, na kar lahko vplivajo predvsem večje
naravne nesreče, ki lahko vplivajo tudi na razmere v gozdovih, kot so suše, vročinski valovi,
vetrolomi, snegolomi in žledolomi. Ob morebitnem prepočasnem poteku sanitarnega poseka
napadenih iglavcev, kar trenutno je dejanski problem, bi bila lahko količina poseka zaradi
podlubnikov v naslednjih letih še večja, kot opisano.
Zaradi širjenja osmerozobega smrekovega lubadarja in izvajanja preprečevalno/zatiralnih del
bo v prihodnjem obdobju nastala tudi dodatna škoda v gozdovih in stroški, ki so prikazani v
naslednji preglednici.
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Škoda in stroški zaradi podlubnikov v obdobju 2014–2020
Izračun
predvidene
škode in
stroškov
leto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
skupaj

Manjvrednost lesa,
ocenjeni izpad prirastkaposeka v evrih

Vrednost
gozdnogojitvenih in
varstvenih del v evrih

Skupaj

14.688.180,00
75.600.000,00
90.125.000,00
80.500.000,00
57.750.000,00
37.625.000,00
26.600.000,00
315.600.000,00

0,00
3.522.000,00
3.724.500,00
2.035.500,00
1.042.750,00
728.500,00
414.250,00
11.467.500,00

14.688.180,00
79.122.000,00
93.849.500,00
82.535.500,00
58.792.750,00
38.353.500,00
27.014.250,00
379.667.500,00*

Podatki za leto 2014 so dejanski, za obdobje 2015–2020 pa gre za oceno.
* za nadaljnje analize je upoštevan zaokrožen znesek 380 milijonov evrov.

Pri manjvrednosti lesa je upoštevana vrednost izgubljenega lesa 35 evrov na m3 posekane
lesne mase, ta vrednost bi bila lahko tudi nekoliko višja. Pri navedenih številkah v zgornji
preglednici je treba spet poudariti, da gre za trenutno projekcijo za prihodnja leta, ki se ne bo
nujno odražala v dejanski količini posekane lesne mase, in za neupoštevanje mogočih
dodatnih naravnih nesreč, ki lahko dodatno poslabšajo razmere v gozdovih. Posledično je
mogoče, do bo dejanski obseg poseka lesa v prihodnjih letih drugačen od trenutno
predvidenega, kar lahko vpliva tudi na velikost obsega škode in stroškov ter smrtnih žrtev in
poškodovanih ljudi zaradi večjega števila delovnih nesreč v gozdovih. Ne glede na to pa lahko
ugotovimo, da bodo škoda in stroški zaradi zatiranja podlubnikov krepko presegli tisto zaradi
žleda.
Zaradi povečanega izvajanja sanitarne sečnje zaradi osmerozobega smrekovega lubadarja v
prizadetih gozdovih bo tudi v prihodnjih letih verjetno prihajalo do povečanega števila delovnih
nesreč v gozdovih. Pri oceni, koliko ljudi se bo v obdobju 2015–2020 poškodovalo in kolikšno
bo število smrtnih žrtev, smo upoštevali podatek, da je v obdobju 1998–2014 v delovnih
nesrečah v gozdu letno umrlo po 10 oseb, težje poškodovalo pa se jih je 22. Izhajali smo tudi
iz podatka, da naj bi na velikost števila mrtvih in poškodovanih zaradi delovnih opravil v gozdu
bolj vplivala sama količina posekane lesne mase kot pa vzrok, zakaj prihaja do sečnje.
Upoštevan je tudi podatek, da se letno vsaj ena oseba smrtno poškoduje v povprečju na vsakih
257.000 m3 posekanega lesa med nepoklicnimi delavci in ena na vsak milijon m3 posekanega
lesa med poklicnimi delavci, iz česar naj bil izpeljan podatek, da se na 6,5 milijona m3
posekanega lesa smrtno poškoduje 15 ljudi. Pri številu težje poškodovanih smo upoštevali
razmerje med številom smrtnih žrtev in številom težje poškodovanih leta 2014 in 2015 glede
na povprečje 1998–2014, ki se je gibalo v razmerju od ena proti štiri leta 2014 oziroma od ena
proti sedem leta 2015.
Ocena predvidenega števila mrtvih in poškodovanih ob delovnih nesrečah v gozdovih zaradi
zatiranja in preprečevanja širjenja podlubnikov v obdobju 2014–2020
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Leto

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
skupaj

Dejanska oziroma predvidena količina
posekane letne mase zaradi zatiranja
podlubnikov v m3
408.500 (dejanska)
1.818.147 (dejanska)
2.200.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
700.000
9.626.647

Projekcija
števila mrtvih

Projekcija števila
težje poškodovanih

1 (ocena)
2 (ocena)
5
4–5
3–4
2
2
21–23

4 (ocena)
15 (ocena)
20 do 35
16 do 35
12 do 28
8 do 14
8 do 14
83–145

Števila laže poškodovanih ljudi, ki se poškodujejo v delovnih nesrečah, zaradi katerih ni
potrebna obsežnejša zdravstvena oskrba in na katerih ni prisotna Policija, v tej oceni nismo
upoštevali. V obravnavanem obdobju bi lahko število lažje poškodovanih doseglo več sto,
morda celo čez 1000.
Na podlagi vseh ocen posledic vpliva na ljudi zaradi žleda in projekcije vpliva na ljudi zaradi
preprečevanja širjenja podlubnikov lahko z nekaj rezerve ocenimo pričakovano skupno število
mrtvih in poškodovanih tako zaradi žleda kot zaradi zatiranja podlubnikov, ki so razvidni iz
naslednje preglednice. Ti podatki pomenijo skupen vpliv na ljudi za obe nesreči. Žled leta 2014
in prenamnožitev podlubnikov po letu 2014 sta tako vsaka zase kot skupaj največji nesreči, ki
sta doslej prizadeli slovenske gozdove.

Ocena števila mrtvih in poškodovanih zaradi žleda in zaradi zatiranja podlubnikov v obdobju
2014–2020

Število mrtvih
Število
poškodovanih

zaradi žleda
(2014–2015)
16
190

zaradi zatiranja
podlubnikov (2014–2020)
21–23
83–145

skupaj
37–39
273–335

Na podlagi podatkov o škodi in stroških zaradi žleda in prenamnožitve podlubnikov sta izdelani
naslednji preglednici, ki pomenita združene vse dejanske in predvidene stroške in škode.
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Podatki o višini neposredne škode zaradi žleda leta 2014 in ocena škode in stroškov zaradi
prenamnožitve podlubnikov v obdobju 2014–2020
Vrsta neposredne škode

Žled - škoda v
evrih
12.752.088,59

škoda na stvareh in stavbah

Podlubniki škoda v evrih
0,00

škoda v gospodarstvu

42.713.030,57

/

škoda na državnih cestah
škoda na elektroenergetski
infrastrukturi
škoda na železniški infrastrukturi

8.784.080,00

0,00

škoda na kulturni dediščini
škoda na vodotokih
škoda v gozdovih
skupaj

80.512.371,11

0,00

Skupaj
12.752.088,59
42.713.030,57
8.784.080,00
80.512.371,11

40.873.990,91

0,00

40.873.990,91

2.665.866,56

0,00

2.665.866,56

26.788.015,36
214.326.536,8
0
429.415.980,17

0,00

26.788.015,36
594.326.536,8
0
809.415.980,17

380.000.000,0
0
380.000.000,00

Višina škode in stroškov zaradi žleda leta 2014 in in ocena višine škode in stroškov zaradi
prenamnožitve podlubnikov v obdobju 2014–2020
Škoda

Žled – škoda in
stroški v evirh

neposredna škoda
intervencijski stroški
stroški ocenjevanja škode
dodatni stroški ZGS
skupaj

429.415.980,17
40.055.984,30
15.436,00
6.114.400,00
475.601.800,47

Prenamnožitev
podlubnikov –
škoda in stroški
v evrih
380.000.000,00
0,00
0,00
/
380.000.000,00

Skupaj

809.415.980,17
40.055.984,30
15.436,00
6.114.400,00
855.601.800,47

Skupna škoda in stroški za obe nesreči skupaj bi torej lahko znašali več kot 855 milijonov
evrov, kar znaša 2,36 % BDP iz leta 2014. Med vsemi področji bi navečjo škodo utrpelo
področje gozdarstva – skupaj več kot 594 milijonov evrov, v tej vrednosti pa delež škode in
stroškov zaradi prenamnožitve podlubnikov znaša 380 milijonov evrov ali 64 odstotkov. Ta
scenarij tveganja z vidika višine stroškov in škode v primerjavi z drugimi dejanskimi in
mogočimi naravnimi in drugimi nesrečami žled in prenamnožitev podlubnikov uvršča med
nesreče z absolutno najvišjimi škodami.

VERJETNOST ANALIZE
Verjetnost vplivov takšnega scenarija tveganja je ocenjena na manj kot enkrat na več kot 100
let.
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ZANESLJIVOST ANALIZE
Analiza tveganja je ocenjena kot razmeroma zanesljiva, kljub nekaj negotovosti glede končnih
vrednosti količine posekane lesne mase ter škode in stroškov.

OVREDNOTENJE TVEGANJA ZA NESREČO

PRIMERJAVA REZULTATOV ANALIZE TVEGANJA Z MERILI ZA OVREDNOTENJE
VPLIVOV IN VERJETNOSTI ZA NESREČO
Primerjava rezultatov analiz tveganja z ustreznimi merili za ovrednotenje vplivov tveganja in
verjetnosti za nesrečo pomeni enega najpomembnejših delov vsake ocene tveganja za
posamezno nesrečo. Z merili lahko vrednotimo težo vsake nesreče oziroma vplivov in
verjetnosti tveganja ter posameznih scenarijev oziroma analiz tveganja. Ker so merila za
ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesrečo enotna za vsa tveganja, je omogočena
tudi primerjava vplivov oziroma posledic in verjetnosti za nesrečo posameznega tveganja tudi
z drugimi tveganji.

Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Vplivi tveganja na ljudi so v odvisnosti od vrste tveganja lahko predvsem število smrtnih žrtev,
število ranjenih ali bolnih, število trajno preseljenih, število ljudi, ki živijo in delajo na območjih,
ki jih je prizadela nesreča, in drugo (npr. vplivi na ranljive skupine prebivalstva, kot so otroci,
starejši, socialno ogroženi). Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi vplivi (kot so npr. nesreče
z nevarnimi snovmi, jedrske ali radiološke nesreče), se ti vplivi uporabijo oziroma določijo z
oceno smrtnih žrtev in ranjenih ali bolnih ljudi v obdobju 10 let po nesreči. Merila za
ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi pa so izražena v številu mrtvih, ranjenih ali bolnih in
trajno preseljenih ljudi.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Merila za ovrednotenje
tveganja na ljudi
število mrtvih
število mrtvih (10 let)*

vplivov

1

2

3

4

5

do 5
do 5

5–10
5–10

10–50
10–50

50–200
50–100

nad 200
nad 100

število ranjenih ali bolnih**
število ranjenih ali bolnih (10 let)*

do 10
do 10

10–50
10–50

50–200
50–200

200–1000
200–500

nad 1000
nad 500

število trajno preseljenih

do 20

20 do 50

50–200

200–500

nad 500

*Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi,
jedrske ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene ali bolne ljudi (10 let), če je
treba, določijo posebej oziroma upoštevajo, kot je navedeno zgoraj.
** Med ranjene ali bolne ljudi spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah
tveganja lahko ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej.
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Pri številu mrtvih in ranjenih se upoštevajo tudi morebitni mrtvi in poškodovani pripadniki sil za
zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči, ter število policistov,
vojakov SV in intervencijskih ekip različnih služb (službe nujne medicinske pomoči, ekipe
elektropodjetij, komunalnih podjetij itd.), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih
ukrepov iz svojih pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje eno leto po
nesreči. Za uvrstitev v matrike tveganja se upošteva vrednost, ki doseže najvišjo stopnjo vpliva
glede na usklajena merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi.
Pri tem scenariju tveganja smo številkam iz scenarija tveganja v prilogi 11.6 dodali še oceno
predvidenega števila mrtvih in poškodovanih ljudi v obdobju 2014–2020 in sicer zaradi
izvajanja ukrepov za zatiranje podlubnikov v gozdovih. Ocena števila mrtvih in poškodovanih
je razumljivo višja kot pri scenariju tveganja iz priloge 11.6 in sicer najmanj 37 mrtvih in najmanj
273 poškodovanih. Zaradi slednje vrednosti se ta scenarij tveganja zaradi žleda uvršča v četrto
stopnjo vpliva tveganja na ljudi.

Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih
vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
Med gospodarske in okoljske vplive tveganja ter vplive tveganja na kulturno dediščino v
odvisnosti od tveganja lahko spadajo vplivi, kot so število, posledice in višina škode na objektih
in v njih, stroški delovanja ministrstev ter organov, ki dejavnosti iz svojih pristojnosti izvajajo v
zaostrenih razmerah, obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih površinah, na
objektih/območjih kulturne dediščine, stroški omejitve uporabe hrane ter dolgoročni stroški v
verigi preskrbe s hrano, obseg in višina škode na vodnih telesih, število poškodovanih ali
uničenih prometnih sredstev in škoda, ki pri tem nastane, število, škoda in stroški zaradi mrtvih
ali poškodovanih oziroma obolelih domačih ali prostoživečih živali ter živali, ki jih je treba
usmrtiti ali zdraviti, stroški za zdravljenje oziroma zdravstveno oskrbo ljudi, škoda zaradi
prekinitve gospodarske dejavnosti, socialni in drugi podobni stroški, stroški intervencij ter
morebitne mednarodne pomoči, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) objektov in
opreme, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in gozdnih površin ter
objektov/območjih kulturne dediščine, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih
teles, okoljske obnove in druge okoljske škode ter dodatno (kar se ne upošteva pri izračunu
škode in stroškov) še obseg prizadetega območja (v kvadratnih kilometrih in odstotkih površine
države), višina zavarovalniških izplačil zaradi nesreče, zmanjšanje BDP, zmanjšanje tujega
turističnega obiska ter povečanje brezposelnosti zaradi nesreče.
Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino ter uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
1

2

3

Do 0,3 %
BDP

0,3 % do 0,6 %
BDP

0,6 % do 1,2 %
BDP

do 100
milijonov evrov

100–220
milijonov evrov

220–440
milijonov evrov

4
1,2 % do 2,4 %
BDP
440–880
milijonov evrov

5
nad 2,4 %
BDP
več kot 880
milijonov evrov

S4
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Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino se izražajo z višino stroškov in škode, ki jo povzroči določeno tveganje.
Meja vpliva tveganja med drugim in tretjim razredom od petih je postavljena na 0,6 odstotka
BDP. Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za preostale razrede. Ta izhodiščna vrednost se v
precejšnji meri navezuje na vrednost 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Če
škoda zaradi neke nesreče namreč preseže vrednost 0,6 odstotka BND, lahko država EU
zaprosi za nepovratna finančna sredstva. V RS sta vrednosti BND in BDP zelo podobni (BND
je malenkost nižji), zato pri merilih za ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo uporabljamo
kar BDP. Predvidena višina BDP leta 2014 je bila približno 36,2 milijarde evrov, vrednost 0,6
odstotka BDP pa je zaokroženo 220 milijonov evrov.
Iz analize scenarija tveganja je razvidno, da je višina okoljskih in gospodarskih vplivov tveganja
in vplivov tveganja na kulturno dediščino lahko dosegla več kot 855 milijonov evrov, kar pomeni
2,36 % BDP iz leta 2014. To scenarij in analizo tveganja uvršča v četrto stopnjo od petih. Ta
vrednost, v kateri škoda v gozdovih predstavlja 64 odstotkov vse škode, se je zelo približala
zgornjemu vrednostnemu pragu te stopnje 2,4 % BDP.
Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje političnih in družbenih
vplivov tveganja
Politični in družbeni vplivi tveganja lahko v odvisnosti od tveganja vsebujejo kategorije, kot so
vpliv tveganja na delovanje državnih organov, vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih
sistemov na vsakodnevno življenje, psihosocialni vplivi, notranjepolitična stabilnost ter vpliv na
javni red in mir, finančna stabilnost in zunanjepolitična oziroma mednarodna stabilnost
(položaj) države. Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja so
polkvalitativna. Za razliko od prejšnjih dveh skupin vplivov, za kateri so bili na razpolago
pretežno konkretni podatki oziroma številke, gre pri tej skupini vplivov bolj za ocenjevanje
velkostnega reda obravnavanih vplivov. Končna vrednost oziroma stopnja političnih in
družbenih vplivov tveganja se ugotovi tako, da se seštevek vrednosti posameznih vplivov deli
s številom uporabljanih meril, ki obravnavajo politične in družbene vplive tveganja, tako v okviru
posameznih vplivov kot skupin vplivov. Vplivi, ki niso bili ocenjeni, se pri tem ne upoštevajo.
Prav tako se ne upoštevajo vplivi tveganja, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso mogli bili ocenjeni.
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analiz tveganja so v naslednjih dveh preglednicah. Menimo, da scenarij tveganja ne bi izrazito
posegal v možnosti izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov, razen na delo organov,
pristojnih za gozdove in gozdarstvo, zato smo mu dodelili tretjo stopnjo vpliva.
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Možnost opravljanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Omejena
1
1
2
2
3

Zelo okrnjena
1
1
2
3
4

Onemogočena
2
2
3
4
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če vplivi nesreče ne posegajo v
ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne
upoštevajo vplivi, povezani z ocenjevano vsebino, ki zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja ali vrednost vpliva tveganja na delovanje državnih organov se določi tako, da
se vsota posameznih vrednosti iz obeh zgornjih preglednic deli s številom upoštevanih vplivov.
Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov (2),
dobimo vrednost vplivov tveganja na delovanje državnih organov 2,5.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analize tveganja
Merila za ovrednotenje vpliov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analiz tveganja so v naslednjih dveh preglednicah.
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Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika, ogrevanje,
gorivo) ter uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisto, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tistega, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

V zgornjem primeru smo upoštevali stanje oskrbe z električno energijo, ki spada med najtežje
posledice žleda. Menimo, da vpliv obravnavanega scenarija tveganja spada v tretjo stopnjo.

Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itn.), uporaba javnega prometa, oskrba oziroma
nakup življenjskih potrebščin in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tisto, zaradi katere je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih prizadeto enako
število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče nanjo ne ocenjuje (NO).
Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np).

Največji vpliv ima zmožnost uporabe interneta in telekomunikacijskih sistemov.
Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov se določi tako, da se vsota vrednosti iz prejšnjih dveh preglednic deli s številom
upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če
seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov (2), dobimo
vrednost vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov 2,00.
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Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja
Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja so opredeljeni v naslednjih treh preglednicah.

Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno ali neželeno obnašanje (behavioural
reactions), kot je izogibanje obiskovanju šol, vrtcev, zavestno odsotnost z dela, zavestno
izogibanje javnemu prevozu, težnje po preselitvi, neracionalne finančne operacije (množični
dvigi gotovine itn.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin ipd. ter uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
do 2 dni
do 7 dni
do 15 dni
do 30 dni
več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do 50.000

Nad 50.000

1
2
3
4
5

2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo vpliva,
se upošteva tista, pri kateri je prizadetih največ ljudi in nato tista, ki traja najdlje. Če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav
tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili
ocenjeni (Np).

Menimo, da scenarij tveganja ni oziroma ne bi bistveno vplival na obnašanje ljudi, zato smo
mu dodelili prvo stopnjo vpliva. Socialnim vplivom nesreče (naslednja preglednica) smo dodelili
drugo stopnjo vpliva.

Socialni vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste socialnih vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni stiski, poveča
se število prošenj za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to se kaže v
povečanem številu vlog za izredno denarno socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže v velikem
povečanju števila vlog za socialno pomoč.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z novimi
vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami za dodelitev
pomoči.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
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Psihološki vplivi in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrste psiholoških vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri strahu med prebivalci zaradi
nepoznavanja vzrokov in značilnosti nesreče ter njenih posledic.
Povečan je pojav strahu med prebivalci, predvsem pred novo nesrečo
in njenimi posledicami.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v pristojne organe,
povezane z odzivom ter odpravljanjem posledic nesreče, upade,
povečuje se želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov ali posledic nesreče je večina ljudi
izgubila zaupanje v to, da bi se življenje na prizadetem območju lahko
vrnilo v normalne okvire, pojavlja se množično preseljevanje.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4

5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost psihosocialnih vplivov tveganja se določi tako, da se vsota
vrednosti v treh zgornjih preglednicah deli številom upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine
vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in jih
delimo s številom upoštevanih vplivov (3), dobimo skupno vrednost psihosocialnih vplivov
tveganja 2,00.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analiz tveganja so v naslednji preglednici.

Vpliv tveganja na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir ter uvrstitev scenarija tveganja
v stopnje vpliva
Vrste vplivov
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri javnega izražanja nestrinjanja z
ukrepanjem pristojnih institucij ali posamezne motnje delovanja
političnih institucij (vlada, parlament itn.) ter posamezni pojavi
sovražnih kampanj.
Znani so posamezni primeri kršitev javnega reda in miru (JRM) ter
kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče in izražanje občutka strahu za
svojo varnost in premoženje; posamezniki ali skupine skušajo omajati
notranjepolitične razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v
delovanje političnih inštitucij.
Povečano je število kršitev javnega reda in miru ter organiziranih
kaznivih dejanj, povečan je tudi strah med prebivalstvom; politične
stranke in druge interesne skupine skušajo spodkopati

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4
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Vrste vplivov
notranjepolitično stabilnost ter pridobiti politične koristi z
»vsiljevanjem« svojih programov za izboljšanje razmer, zmanjšano je
zaupanje v delovanje državnih inštitucij.
Kršitve javnega reda in miru, vključno z nasilnimi demonstracijami, so
množične, veliko več je kaznivih dejanj, notranja varnost države je
ogrožena. Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana,
temeljne ustavno zagotovljene pravice in vrednote so ogrožene in
razvrednotene.

471/502
Stopnja vpliva

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve so bili ob žledu leta 2014, torej v dogodku, ki tvori
ta scenarij tveganja, zabeleženi primeri kaznivih dejanj kot so kraja goriva, agregatov, žic in
drugih kovinskih predmetov, na najbolj prizadetih območjih pa so se pojavile tudi posamezniki
in skupine, ki so skušale nesrečo izkoristiti v svojo korist. Iz tega razloga je obravnavan scenarij
tveganja z vidika notranjepolitične stabilnosti ter javnega reda in miru uvrščen v tretjo stopnjo
vpliva.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analize
tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analiz
tveganja so prikazani v naslednjih treh preglednicah.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa in
uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrednost izpada

Trajanje izpada
Ni vpliva, ker
vplivi nesreče ne
morejo posegati
v ocenjevano
vsebino.

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot
10 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
med 10 % in
20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti med
20 % in 50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti med
50 % in 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
večji kot 80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

se ne
ocenjuje (NO)

Motnje v
plačilnem
1
1
2
3
3
prometu, ki
trajajo do 2 uri.
Motnje v
1
2
2
3
4
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 4 ure.
Motnje v
2
3
3
4
4
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 8 ur.
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo ves
3
4
4
5
5
poslovni dan, ali
motnje, ki do
konca
poslovnega dne
niso
odpravljene.*
Motnje v
plačilnem
4
5
5
5
5
prometu, ki
trajajo več kot en
poslovni dan.
* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni zamik
poravnave plačil.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Na podlagi ocene posledic smo presodili, da bi obravnavan scenarij tveganja lahko vplival tako,
da bi ga lahko uvrstili v drugo stopnjo vpliva.
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Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine ter uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Število prizadetih
oseb/trajanje
do 2 dni
od 2 do 7 dni
več kot 7 dni

Do 5000

Do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma je majhen.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Obravnavan scenarij tveganja bi zaradi dolgotrajnejših in obsežnejših prekinitev oskrbe z
električno energijo ter nezmožnosti polnitve bankomatov zaradi slabo prevoznih prometnic
lahko vplival predvsem na delovanje bančnih ustanov, še bolj pa na delovanje denarnih
bankomatov, zato smo ga zaradi teh vplivov lahko uvrstili v tretjo stopnjo ocenjevanega vpliva.
Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu in uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Sprememba rasti BDP
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne posegajo v vsebino/brez posledic
od 0 do –0,5 odstotne točke
do –1 odstotne točke
do –1,5 odstotne točke
do –2 odstotni točki
več kot –2 odstotni točki

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2
3
4
5

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče ne
morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se vplivi, ki
so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Obravnavan scenarij tveganja po našem mnenju še nekoliko bolj kot scenarij tveganja v prilogi
11.6 nekoliko vpliva na negativno rast BDP, zato mu je dodeljena tretja stopnja vpliva.
Končna stopnja oziroma verjetnost vpliva tveganja na finančno stabilnost se določi tako, da se
vsota posameznih vrednosti v prejšnjih treh preglednicah deli s številom upoštevanih vplivov.
Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. Če seštejemo stopnje
vplivov iz te skupine in jih delimo s številom upoštevanih vplivov (3), dobimo vrednosti
psihosocialnih vplivov tveganja 2,67.
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Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analize tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analiz tveganja prikazuje spodnja preglednica.

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv tveganja in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje vpliva
Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva
Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.
Majhen/nepomemben vpliv.
Ni nobenega večjega neposrednega vpliva na mednarodni položaj
države, ki bi bil zaznan. Posamezne tuje države spremljajo
dogajanje v RS.
Posamezne (sosednje) države in nekatere regionalne ter
mednarodne organizacije se po diplomatski poti odzivajo na
dogodek z izražanjem podpore ali zaskrbljenosti zaradi razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije) se
odziva na dogodek z izražanjem močne podpore ali zaskrbljenosti
zaradi razmer.
RS je deležna mednarodne pomoči, predvsem v opremi in
človeških virih. Kljub mednarodni pomoči je še vedno stabilna
država.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se intenzivno odziva na dogodke
v državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost drugih držav.
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar, človeški
viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS nujno potrebuje
pomoč.
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim državljanom
odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer zmanjšujejo ali
povečujejo število osebja v predstavništvih.
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

Stopnja vpliva
se ne ocenjuje (NO)
1
2

3

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje
(NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov
niso bili ocenjeni (Np).
Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Zaradi zunanjepolitičnih vplivov smo, predvsem zaradi obsežnega angažiranja tujih
reševalcev, ki je trajalo skoraj en mesec, v posameznih primerih pa še dlje, obravnavan
scenarij tveganja uvrstili v četrto stopnjo zunanjepolitičnih vplivov. RS je bila zaradi obsega
posledic in premajhnih nekaterih domačih zmogljivosti prvič v zgodovini primorana zaprositi za
mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.
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Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
seštejejo končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se delijo s številom skupin vplivov, torej s 6. Če neka skupina političnih in družbenih vplivov
tveganja ni bila ocenjena, ker vplivi nesreče ne posegajo v ocenjevalno vsebino (NO), se ta
skupina pri končnem izračunu ne upošteva. Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani
z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Pregled vrednosti oziroma stopenj posameznih skupin vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Vrednost
prve
skupine
vplivov

Vrednost
druge
skupine
vplivov

Vrednost
tretje
skupine
vplivov

Vrednost
četrte
skupine
vplivov

Vrednost
pete
skupine
vplivov

Vrednost
šeste
skupine
vplivov

Vsota
vrednosti
vplivov

Povprečje
vrednosti
vplivov

2,50

3,00

2,00

3,00

2,67

4,00

17,17

2,86

Končna izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno
število. V tem primeru je treba izračunati končno stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja, ki mora biti celo število in za katero je bila uporabljena spodnja preglednica.

Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja
Povprečje vrednosti političnih in družbenih
vplivov tveganja
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja političnega in družbenega
vpliva tveganja
1
2
3
4
5

Tako lahko izračunamo stopnje političnih in družbenih vplivov tveganja
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov scenarijev tveganja v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja
povprečje
vrednosti
političnih
in
družbenih vplivov tveganja
stopnja političnega in družbenega vpliva
tveganja

Stopnja/vrednost
2,86
3
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Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje verjetnosti za nesreče
Verjetnost tveganja za nesrečo je lahko opredeljena bodisi numerično oziroma odstotkovno
bodisi opisno, kar je razvidno iz naslednje preglednice.

Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesreče in uvrstitev scenarija tveganja v stopnje
verjetnosti
1

2

3

enkrat na več kot enkrat na 100 enkrat na 25 do 100
250 let
do 250 let
let
(letna
(letna
(letna
verjetnost
verjetnost
verjetnost
do 0,4 %)
od 0,4 do 1 %)
od 1 do 4 %)

ni skoraj nobene
nevarnosti
(grožnje)

mogoča,
vendar malo
verjetna
nevarnost
(grožnja)

mogoča nevarnost
(grožnja)

4

5

enkrat na 5 do
25 let
(letna
verjetnost
od 4 do 20 %)

enkrat ali večkrat
na 5 let
(letna
verjetnost
nad 20 %)

splošna
nevarnost
(grožnja)

posebna in
takojšnja (trajna)
nevarnost
(grožnja)

Opisna razlaga se uporablja predvsem za nesreče, ki nimajo nekega naravnega cikla pojavljanja
oziroma za namerna dejanja, ki jih je glede na posebnosti pojavljanja nemogoče napovedati (npr.
terorizem). Za druge nesreče se upoštevajo v zgornjem delu preglednice navedena časovna obdobja.

Opisani in podobni vplivi obravnavanega scenarija tveganja se po oceni lahko pojavijo enkrat
na več kot 100 let, kar ga uvršča v drugo stopnjo verjetnosti tveganja za nesrečo.

MATRIKE TVEGANJA ZA NESREČO
Z matrikami tveganja za nesrečo lahko grafično prikažemo velikost vplivov in verjetnosti
tveganja za nesrečo oziroma posameznih scenarijev tveganja, če obravnavamo le eno
tveganje.
Matrike z razdruženim prikazom vplivov tveganja prikazujejo velikostni red tveganja po
posameznih skupinah vplivov, matrika z združenim prikazom vpliva tveganja pa predstavlja
skupno (povprečno) vrednost oziroma stopnjo tveganja izbranega scenarija tveganja.
Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva se izračuna tako, da se seštevek stopnje (1)
vplivov tveganja na ljudi, (2) gospodarskih in okoljskih vplivov in vplivov tveganja na kulturno
dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja (3) deli s tri. Končna izračunana vrednost
vplivov je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je treba ugotoviti končno stopnjo skupnih
(povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število.
Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja matrik tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
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Izračunana vrednost vseh treh
vrst vplivov
1,00–1,49
1,50–2,49
2,50–3,49
3,50–4,49
4,50–5,00

Stopnja vpliva tveganja v matrikah tveganja z
združenim prikazom vplivov tveganja
1
2
3
4
5

Ob upoštevanju te preglednice tako dobimo končno preglednico z vsemi potrebnimi podatki za
izračun stopenj vplivov tveganja v matriki z združenim prikazom vplivov tveganja. V preglednici
sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko tveganja za nesreče z združenim
prikazom vplivov tveganja.

Izračun povprečnih vplivov tveganja za matriko z združenim prikazom vplivov tveganja
Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost
tveganja

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

4

4

3

3,67

4

2

razmeroma
zanesljiva

Scenarij tveganja, ki obsega posledice žleda leta 2014 in prenamnožitev podlubnikov po letu
2014, torej skupaj predstavlja četrto (veliko) stopnjo tveganja in majhno verjetnost nesreče
(druga stopnja od petih).
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11.8 Priloga 8: Scenarij tveganja: Napad z izsiljevalskim programjem
Scenarij tveganja v tem poglavju izhaja iz Ocene kibernetskih tveganj, ki jo je leta 2018 izdelalo
Ministrstvo za javno upravo. Scenarij tveganja temelji na dejanskem dogodku, ki so ga izvedli
kibernetski kriminalci leta 2017. Dogodek je imel svetovne razsežnosti, vključno z vplivi v naši
državi. Dejanski oziroma ocenjeni vplivi tega scenarija tveganja so opisani samo za območje
RS. Ta scenarij tveganja je reprezentativni scenarij tveganja v Oceni kibernetskih tveganj.

SCENARIJ TVEGANJA
WannaCry (WannaCrypt) je bil izsiljevalski kripto virus, ki je maja leta 2017 povzročil enega
največjih kibernetskih napadov na svetovnem spletu. Izkoristil je varnostne ranljivosti in
pomanjkljivosti neposodobljenih operacijskih sistemov ter napadel računalnike z nameščenimi
operacijskimi sistemi Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 in 10. Uporabnikom je zašifriral
shranjene datoteke, za njihovo povračilo pa je zahteval plačilo odkupnine. Na tak način je
prizadel okoli 300.000 računalnikov, med njimi tudi mnogo pomembnih za infrastrukturo kot so
električne postaje, transportna vozlišča, nacionalni in mednarodni bančni sistemi, globalna
proizvodna omrežja in logistični centri. Virus je deloval tako, da je ob okužbi računalnika naredil
kopije vseh datotek na trdem disku in izbrisal originalne datoteke. Kopije je zakodiral, tako da
je bil dostop možen samo s ključem za dešifriranje. Uporabniki zato do datotek niso imeli
dostopa. V najhujšem primeru jim je bil celo onemogočen dostop do računalnika. Uporabniki
so lahko do svojih podatkov prišli le, če so imeli varnostno kopijo. V nasprotnem primeru so za
dostop do podatkov morali plačati odkupnino v vrednosti 300 dolarjev v kripto valuti Bitcoin,
virus pa je po treh dneh zahtevani znesek podvojil. Če zneska žrtve niso poravnale v enem
tednu, je virus izbrisal podatke. Plačilo odškodnine sicer ni bilo
zagotovilo, da bodo žrtvam povrnjeni izgubljeni podatki.
Virus WannaCry je uporabljal kibernetska orodja, ki so izkoriščala ranljivost operacijskih
sistemov Microsoft Windows. Orodja je razvila ameriška varnostna agencija NSA za namene
državne varnosti, njej pa jih je ukradla skupina Shadow Brokers. Le-ta je orodja dalj časa
skušala prodati na črnem trgu, na koncu pa jih je javno objavila. Po nekaterih podatkih naj bi
potem orodja uporabila in virus razvila znana hekerska skupina Lazarus, ki jo povezujejo s
Severno Korejo, a uradno storilci oziroma razvijalci niso znani.
WannaCry se je razširil v več kot 150 držav po celem svetu. Največ škode je povzročil v Rusiji,
Ukrajini, ZDA, Indiji, na Kitajskem, Tajvanu in v Braziliji. Čeprav je bilo na Bitcoin račune
nakazano samo okoli 150.000 dolarjev odkupnine, pa se ocenjuje, da je celotna škoda
kibernetskega napada znašala okoli pol milijarde dolarjev. Napad je prizadel posameznike, še
posebej nevaren pa je bil za večje organizacije, npr. letališča, banke, univerze, bolnišnice in
druge vladne ter nevladne službe. Med žrtvami so bile na primer organizacije v britanskem
zdravstvenem sistemu UK’s National Health Service, nemške železnice Deutsche Bahn,
špansko telekomunikacijsko podjetje Telefónica, ruski mobilni operater Megafon, logistično
podjetje FedEx, proizvodni podjetji Hitachi in Renault, pri nas pa preko njega tudi Revoz.
Škoda, ki jo je povzročil virus je imela zelo velike posledice, še posebej v zdravstvenem
sektorju. Zaradi virusa je prišlo do daljših izpadov proizvodnje in storitev v napadenih podjetjih
in organizacijah.
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Obvestilo izsiljevalskega programa WannaCry o odkupnini

VERJETNOST IN ZANESLJIVOST SCENARIJA TVEGANJA
V RS do sedaj razen napada na spletišča državne uprave in napada z izsiljevalskim virusom
WannaCry, ki ga obravnava ta scenarij tveganja, k sreči ni bilo obsežnejših in načrtovanih
kibernetskih napadov s težjimi posledicami, kar pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnje.
Področje kibernetskih groženj se nenehno spreminja in razvija, odvisno od razvoja na različnih
področjih, predvsem na področju tehnologije, pa tudi na geopolitičnem področju. Tako lahko v
prihodnje pričakujemo porast kibernetskih groženj, ki bodo realizirane skozi naprave interneta
stvari. Prav tako bo vedno večja digitalizacija na vseh področjih po eni strani prinesla mnogo
pozitivnih učinkov za gospodarstvo in družbo, po drugi strani pa ju bo še bolj izpostavila
obstoječim in tudi novim kibernetskim grožnjam. Zaradi geopolitičnih sprememb, oblikovanja
novih in slabitve starih zavezništev ter prerazporejanja ekonomske in politične moči v svetu, je
mogoče pričakovati vedno več kibernetskih napadov, ki bodo sponzorirani s strani držav. Pri
tem bo lahko šlo za tehnološko vohunjenje, vplivanje na politične sisteme znotraj posameznih
držav ali pa za uveljavljanje vojaške in politične premoči.
RS je resda majhna in tako v političnem kot tudi gospodarskem smislu neizstopajoča, tako da
doslej kot država v večini primerov ni bila cilj različnih akterjev kibernetskih groženj.
Ne glede na napisano je napad z izsiljevalskim programjem zelo verjeten, saj na ta način
kriminalne združbe lahko monetizirajo svoje aktivnosti, drugi akterji kibernetskih groženj (npr.
države) pa posredno in prikrito z onemogočanjem delovanja podjetij in organizacij dosežejo
svoje cilje. Dober primer je bil uspeh virusa WannaCry v letu 2017. Glavni cilj kriminalcev so
sicer organizacije v javnem in zasebnem sektorju, a so žrtve lahko tudi posamezniki. Nekoliko
specifično za RS je, da k uspešnem širjenju izsiljevalskih virusov pripomore tudi še vedno
nezanemarljiva uporaba nelegalne programske opreme in vsebin, ki so lahko že v osnovi
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okužene. Najverjetnejši akter kibernetske grožnje v tem primeru so kibernetski kriminalci, lahko
tudi v povezavi z državami.
Verjetnost tega scenarija tveganja pa bi se lahko povečala, ko bo država v drugi polovici leta
2021 predsedovala Svetu Evropske unije in bi napad nanjo lahko simbolično pomenil tudi
napad na Evropsko unijo.
Ta scenarij tveganja je srednje zanesljiv.

ANALIZA TVEGANJA
Trend napadov z izsiljevalskim programjem v svetu je naraščajoč. To je po svoje logično, saj
napadalci, pa naj gre za kibernetske kriminalce ali pa kak drug akter kibernetskih groženj, na
ta način najlažje monetizirajo svoje aktivnosti. Napad z izsiljevalskim virusom WannaCry leta
2017 je bil doslej v svetovnem merilu največji napad take vrste. Z vidika finančne škode, ki jo
je povzročil, je bil celoten znesek plačanih odškodnin zanemarljiv v primerjavi s škodo, ki je
nastala zaradi izpada proizvodnje ali storitev.
WannaCry pa še zdaleč ni edini virus take vrste. Na SI-CERT je bilo v obdobju od leta 2012
do 2018 prijavljenih več kot 33 različnih izsiljevalskih virusov, ki pa v javnosti niso bili tako
prepoznavni. Sodovni virusi večinoma delujejo po naslednjem principu:
- po zagonu virus ustvari unikatni par ključev RSA-4096 in unikatni identifikator
okuženega računalnika,
- identifikator in zasebni del RSA ključa pošlje v napadalčev nadzorni strežnik,
- zasebni del RSA ključa izbriše iz računalnika,
- naredi seznam vseh dostopnih datotek na dosegljivih diskovnih pogonih,
- za vsako datoteko ustvari lasten AES ključ, z njim zašifrira datoteko, nato pa sam AES
ključ zašifrira z javnim ključem RSA in ga v šifrirani obliki doda v žrtvino datoteko,
- v vse mape odloži izsiljevalsko sporočilo, ki vsebuje povezavo na spletno stran, skrito
prek TOR omrežja; povezava vsebuje identifikator, s katerim napadalci najdejo zasebni
del RSA ključa, ki je potreben za dešifriranje podatkov.
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Prikaz mesečnih prijav incidentov z izsiljevalskimi virusi v obdobju od aprila 2012 do januarja
2018

Kampanje izsiljevalskih virusov se ponujajo na črnem trgu kot storitev, okužbe pa se širijo
prvenstveno s priponkami v elektronski pošti. Te so lahko različnih oblik: kot navidezne PDF
datoteke, kot dokumenti zbirke Microsoft Office z makri ali kot ZIP arhivske datoteke s kodo
javascript. Manj pogost način je okužba v mimohodu (angl. drive-by download) s katerim od
kompletov za izkoriščanje.
SI-CERT je v preteklih dveh letih prejel tudi več prijav uporabnikov, ki so postali žrtev
izsiljevalskega virusa ob prebiranju novic. Napadalci so namreč na novičarsko spletno stran z
oglasom podtaknili škodljivo kodo. Ta preveri, ali je v sistemu neposodobljena programska
oprema, ki omogoča nepooblaščen dostop in namestitev dodatnih zlonamernih komponent.
Podtaknjena koda lahko iz sistema pridobi tudi zaupne informacije, gesla in certifikate.
Z vidika ogroženosti z napadi z izsiljevalskim programjem, so najbolj izpostavljena mikro, mala
in srednja podjetja, ki so že dosegla določeno stopnjo digitalizacije svojih proizvodnih in
poslovnih procesov ter nimajo lastnih strokovnjakov s področja IT. Na drugi strani so lahko
ogroženi tudi veliki sistemi v zasebnem in javnem sektorju (npr. zdravstvo), kjer predstavlja
nadgradnja strojne in programske opreme velik strošek. Virus WannaCry je izkoriščal ranljivost
neposodobljenih operacijskih sistemov, med njimi tudi starejših, za katere je proizvajalec že
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pred časom ukinil podporo. V tem primeru se je izkazalo, da je še vedno zaradi različnih
razlogov v uporabi programska oprema, ki ni več podprta s strani proizvajalca in je zato bolj
ranljiva. Lahko gre za industrijske ali pa poslovne računalnike s posebnimi aplikacijami, ki
delujejo samo na določenih operacijskih sistemih. Njihova nadgradnja bi zahtevala tudi
nadgradnje teh aplikacij ali celotnih procesov, kar pa je lahko finančno in organizacijsko
zahtevno. Prav tako je finančno in organizacijsko zahtevna nadgradnja velikega števila
računalnikov v velikih sistemih, saj nova programska oprema običajno zahteva tudi novo
strojno opremo. V primeru WannaCry se je po drugi strani mnogokrat izkazalo, da bi bili
programski popravki lahko nameščeni, pa zaradi različnih razlogov niso bili. Lahko je šlo za
malomarnost ali pa preprosto pomanjkanje strokovnega znanja (kot že rečeno, mala podjetja
nimajo svojih strokovnjakov IT). Morda je rešitev v takem primeru najem storitev IKT in podpis
ustrezne pogodbe SLA z zunanjim izvajalcem.
Lahko predpostavimo, da je stopnja digitalizacije višja v okoljih, ki dosegajo višjo dodano
vrednost, zato smo v tem scenariju uporabili tri slovenske statistične regije z najvišjim BDP na
prebivalca, in sicer osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo ter regijo jugovzhodna Slovenija.
Vse tri regije skupno ustvarijo 49 odstotkov BDP države. V okoljih z višjo stopnjo digitalizacije
bi napad z izsiljevalskim programjem lahko imel največje posledice. Predpostavimo, da bi
zaradi napada prišlo do izpada proizvodnje in storitev za pet delovnih dni in da bi skupna
povzročena škoda, ki bi jo utrpela prizadeta podjetja in organizacije znašala 15 odstotkov
ustvarjenega BDP v teh regijah v dnevih izpada.
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Tri slovenske statistične regije z največjim BDP na prebivalca v letu 2016
Statistična regija
1. Osrednjeslovenska

Mio. EUR
14.872

EUR /
Število
prebivalca prebivalcev
27.644
537.023

Število
ranljivih
177.687

Število
podjetij
65.412

2. Obalno-kraška

2256

19.928

113.070

37.458

13.855

3. Jugovzhodna
Slovenija

2655

18.604

142.566

47.038

10.378

SKUPAJ

19.783

792.659

262.183

89.645

Delež

48,9 %

38,4 %

38,2 %

45,7 %

Opisani scenarij je po obsegu posledic še sprejemljiv. Scenarij na eni strani vsebuje nekatere
predpostavke, ki so pri oceni vplivov in posledic na spodnji meji, kot je npr. dokaj kratko
obdobje izpada zaradi delovanja grožnje in povrnitve v normalno stanje (pet dni), omejeno
število prizadetih (skupna škoda 15 odstotkov BDP, ki bi bil ustvarjen v času izpada) ter zaradi
lažje predstavitve omejitev na samo tri statistične regije. Na drugi strani pa so ozaveščenost
in varnostni ukrepi, tudi zaradi izkušnje z virusom WannaCry, na višji stopnji kot v preteklosti.
V prihodnosti se bo izpostavljenost zaradi vedno višje stopnje digitalizacije in večje uporabe
izsiljevalskega programja povečevala, a bodo temu sledili tudi višja stopnja ozaveščenosti ljudi
in izboljšani varnostni ukrepi.
Vplivi na ljudi
V obravnavanih statističnih regijah je po podatkih SURS leta 2016 živelo 792.659 ljudi, kar je
dobrih 38 odstotkov vseh ljudi v RS. V skupini ranljivih, ki jo tvorita skupini starih 14 let ali manj
in 65 let ali več, je bilo 262.183 ljudi, kar je na ravni države prav tako predstavljalo nekaj več
kot 38 odstotni delež. Odvisno od tarč napada z izsiljevalskim programjem, bi bile prizadete
različne skupine ljudi. V primeru virusa WannaCry so bili po svetu prizadeti tako posamezniki
kot velika podjetja in organizacije. Povzročil je izpade proizvodnje in storitev v sektorjih
industrije, telekomunikacij, zdravstva, prometa in javne uprave.
Če bi prišlo do okužbe z virusom v organizacijah v slovenskem zdravstvenem sistemu
(bolnišnice, zdravstveni domovi), kot se je to zgodilo v primeru WannaCry v Veliki Britaniji
(prizadetih je bilo 80 od 236 bolnišnic in 595 od 7454 splošnih ambulant), bi lahko prišlo do
odpovedi oziroma preložitve operacij, do težav pri izdaji zdravil ter pri obravnavi bolnikov v
zdravstvenih domovih in bolnišnicah, če ne bi bili dostopni njihovi elektronski zdravstveni
kartoni. To bi v nekaterih primerih na dolgi rok lahko imelo tudi posledice za njihovo zdravje.
Če bi zaradi okužbe prišlo do motenj v delovanju sistemov za preskrbo s pitno vodo in čiščenje
odpadnih voda, bi to lahko privedlo do onesnaženja pitne vode in posledično do obolevanja
ljudi. V najhujših primerih bi lahko prišlo do smrtnih žrtev med ranljivimi skupinami prebivalstva.
Zaradi napada bi lahko prišlo do motenj pri oskrbi z živili in njihovi prodaji, do zamud in
odpovedi v javnem prometu ter do motenj pri poslovanju z organi državne uprave.
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Gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino
V obravnavanih statističnih regijah je po podatkih SURS leta 2016 delovalo 89.645 podjetij,
kar je skoraj 46 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Izkušnja z izsiljevalskim virusom WannaCry
je pri njih verjetno pripomogla k večji ozaveščenosti glede samozaščitnih ukrepov, vendar tudi
napadalci uporabljajo vedno nove vektorje napada, ki so pogosto korak pred zaščitnimi ukrepi.
Po podatkih Urada RS za varovanje tajnih podatkov, je nekaj dnevni izpad proizvodnje zaradi
virusa WannaCry podjetju Revoz povzročil za tri milijone evrov škode. V Revozu je prišlo do
okužbe po internem omrežju podjetja Renault, ki je bilo med najbolj prizadetimi v svetovnem
merilu. Kot je bilo že omenjeno so podobnim primerom lahko bolj izpostavljena, mala in srednja
podjetja ter organizacije brez lastnih IT služb, pa tudi večja, kjer nadgradnje velikega števila
strojne in programske opreme predstavlja velik strošek. Z vse večjo stopnjo digitalizacije
proizvodnih in poslovnih procesov so podjetja in organizacije življensko odvisne od svojih
informacijskih sistemov in podatkov v njih.
Napad z izsiljevalskim programjem lahko v industrijskih ter storitvenih panogah za krajši ali
daljši čas onemogoči proizvodnjo in storitve. Ker so slovenska podjetja v določenih panogah
velik proizvajalec in dobavitelj sestavnih delov za druga, predvsem tuja podjetja, bi izpad
proizvodnje lahko negativno vplival na njihov položaj predvsem na zelo konkurenčnih trgih.
Daljši čas onemogočen dostop do podatkov ali celo njihova trajna izguba lahko privede do
izgube poslov, ki bi jih bilo kratkoročno težko nadomestiti, v najslabšem primeru pa lahko pride
do propada podjetja ali organizacije.
V prometu lahko pride do zmede pri voznih redih ter do zamud in odpovedi v cestnem,
železniškem, letalskem in ladijskem prometu. To bi lahko negativno vplivalo na logistična
podjetja. Zloraba ali kraja zaupnih podatkov podjetja ali organizacije (npr. osebni podatki strank
in partnerjev, intelektualna lastnina) lahko povzroči vdore v sisteme drugih podjetij in
organizacij, zlorabo elektronske identitete posameznikov ter izgubo konkurenčnih prednosti. Z
vsem naštetim je lahko povezana velikanska in včasih nepopravljiva škoda.
Politični in družbeni vplivi
Če bi prišlo do napada z izsiljevalskim programjem bi lahko prišlo do težav pri delovanju
organov državne uprave in posledično tudi do motenj pri izvajanju storitev za državljane. Zaradi
motenj v maloprodaji bi lahko prišlo do težav predvsem zaradi onemogočenega nakupa živil.
Lahko bi nastopile težave v plačilnem prometu, pri dvigih gotovine na bankomatih in na splošno
pri dostopu do interneta, ker bi operaterji zaradi preprečitve širjenja okužb izvajali omejitve v
internetnem prometu. Če bi težave trajale dalj časa, bi to v nekaterih primerih lahko povzročilo
nezadovoljstvo prebivalstva in v najslabšem primeru privedlo do nemirov.

VERJETNOST ANALIZE TVEGANJA
Ocenjuje se, da predstavljajo opisani in podobni vplivi tveganja iz Scenarija tveganja 2
posebno in takojšnjo (trajno) nevarnost. Te vrednosti so v nadaljevanju ocene primerjane z
merili za ovrednotenje verjetnosti za realizacijo grožnje in v matrikah tveganja za realizacijo
grožnje.
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ZANESLJIVOST ANALIZE TVEGANJA
Ker se celovit nacionalni sistem zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti šele
vzpostavlja, na žalost še ne obstajajo potrebni podatki za celovitejše analize. Ko bodo konec
leta 2018 določeni zavezanci po Zakonu o informacijski varnosti, ki bodo morali priglašati
kibernetske incidente s pomembnim vplivom na neprekinjeno izvajanje njihovih storitev, bo
postopno na voljo tudi več podatkov tako o kibernetskih grožnjah kot tudi o potencialnih akterjih
teh groženj. Na osnovi teh podatkov bo lažje pripraviti ustrezne in zanesljivejše analize.
Obstoječe analize so narejene na podlagi trenutnih (z)možnosti, v prihodnje pa na tem
področju verjetno lahko oziroma celo moramo doseči napredek. Ne glede na to lahko trdimo,
da so analize tveganja srednje do razmeroma zanesljive.

OVREDNOTENJE VPLIVOV TVEGANJA
Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi
Vplivi tveganja na ljudi so v odvisnosti od vrste tveganja lahko predvsem število smrtnih žrtev,
število ranjenih ali bolnih, število trajno , število ljudi, ki živijo in delajo na območjih, prizadetih
zaradi realizacije grožnje, in drugo (na primer vplivi na ranljive skupine prebivalstva, kot so
otroci, starejši, socialno ogroženi). Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi so izražena
v številu mrtvih, ranjenih ali bolnih in trajno preseljenih ljudi. Obravnavan scenarij tveganja je
v naslednjih preglednicah praviloma označen s S2 ali Scenarij 2.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi ter uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje
vpliva
Merila za ovrednotenje vplivov
tveganja na ljudi
Število mrtvih
Število mrtvih (10 let)*
Število ranjenih ali bolnih**
Število ranjenih ali bolnih (10
let)*
Število trajno preseljenih
Scenarij tveganja

1

2

3

4

5

do 5
do 5
do 10
do 10

5 - 10
5 - 10
10 - 50
10 - 50

10 - 50
10 - 50
50 - 200
50 - 200

50 - 200
50 - 100
200 - 1000
200 - 500

nad 200
nad 100
nad 1000
nad 500

do 20

20 - 50
S2

50 - 200

200 - 500

nad 500

* Za nesreče z morebitnimi dolgotrajnimi učinki (npr. do 10 let), kot so npr. nesreče z nevarnimi snovmi, jedrske
ali radiološke nesreče, se dolgoročne vrednosti za mrtve in ranjene ali bolne ljudi (10 let) po potrebi določijo
posebej oziroma dodatno, kot je navedeno zgoraj.
** Med ranjene ali bolne ljudi spadajo tudi obsevani, kontaminirani ali zastrupljeni ljudje, ki se v analizah tveganj
lahko ob posameznih tveganjih obravnavajo posebej.

Pri številu mrtvih in ranjenih se upoštevajo tudi morebitni mrtvi in poškodovani pripadniki sil za
zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah zaščite, reševanja in pomoči, ter število policistov,
vojakov SV in intervencijskih ekip različnih služb (službe nujne medicinske pomoči, ekipe
elektropodjetij, komunalnih podjetij itd.), ki so umrli ali bili poškodovani pri izvajanju nujnih
ukrepov iz svojih pristojnosti in pri začetnih sanacijskih aktivnostih, vendar najdlje eno leto po
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nesreči. Za uvrstitev v matrike tveganja za realizacijo grožnje se upošteva vrednost, ki doseže
najvišjo stopnjo vpliva glede na usklajena merila za ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi.
V okviru analize tveganj za realizacijo groženj pri posameznih scenarijih ocenili tudi vplive na
ljudi. Pri obravnavanem scenariju tveganja bi posledice nastale zlasti zaradi možnega izpada
storitev v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ocenjuje se, da bi realizacija grožnje v tem
primeru lahko na daljši rok povzročila do 50 bolnih ljudi, kar scenarij tveganja glede števila
bolnih ljudi v drugo stopnjo (kar je reprezentativna vrednost) vpliva tveganja na ljudi.
Reprezentativni podatek pri tem scenariju tveganja je število bolnih ljudi.

Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih
vplivov tveganja in vplivov tveganja na kulturno dediščino
Med gospodarske in okoljske vplive tveganja ter vplive tveganja na kulturno dediščino v
odvisnosti od tveganja lahko spadajo vplivi, kot so število, posledice in višina škode na objektih
in v njih, stroški delovanja ministrstev ter organov, ki dejavnosti iz svojih pristojnosti izvajajo v
zaostrenih razmerah, obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih površinah, na
objektih/območjih kulturne dediščine, stroški omejitve uporabe hrane ter dolgoročni stroški v
verigi preskrbe s hrano, obseg in višina škode na vodnih telesih, število poškodovanih ali
uničenih prometnih sredstev in škoda, ki pri tem nastane, število, škoda in stroški zaradi mrtvih
ali poškodovanih oziroma obolelih domačih ali prostoživečih živali ter živali, ki jih je treba
usmrtiti ali zdraviti, stroški za zdravljenje oziroma zdravstveno oskrbo ljudi, škoda zaradi
prekinitve gospodarske dejavnosti, socialni in drugi podobni stroški, stroški intervencij ter
morebitne mednarodne pomoči, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) objektov in
opreme, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in gozdnih površin ter
objektov/območjih kulturne dediščine, stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih
teles, okoljske obnove in druge okoljske škode ter dodatno (kar se ne upošteva pri izračunu
škode in stroškov) še obseg prizadetega območja (v kvadratnih kilometrih in odstotkih površine
države), višina zavarovalniških izplačil zaradi nesreče, zmanjšanje BDP, zmanjšanje tujega
turističnega obiska ter povečanje brezposelnosti zaradi nesreče.
Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino se izražajo z višino stroškov in škode, ki jo povzroči določeno tveganje.
Meja vpliva tveganja med drugim in tretjim razredom od petih je postavljena na 0,6 odstotka
bruto družbenega proizvoda (BDP). Iz tega so izpeljane mejne vrednosti za preostale razrede.
Ta izhodiščna vrednost se v precejšnji meri navezuje na vrednost 0,6 odstotka bruto
nacionalnega dohodka (BND). Če škoda zaradi neke nesreče namreč preseže vrednost 0,6
odstotka BND, lahko država Evropsko unijo zaprosi za nepovratna finančna sredstva. V RS
sta vrednosti BND in BDP zelo podobni (BND je malenkost nižji), zato pri merilih za
ovrednotenje vplivov tveganja za nesrečo uporabljamo kar BDP. Višina BDP leta 2016 je bila
okoli 40,42 milijarde evrov, vrednost 0,6 odstotka BDP pa je zaokroženo približno 243 milijonov
evrov. Uporabljena je vrednost BDP za leto 2016, ker so bili pri drugih izračunih na nižjih
ravneh v času nastajanja tega scenarija tveganja na voljo samo podatki do vključno leta 2016.
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Merila za ovrednotenje gospodarskih in okoljskih vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino ter uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
1

do 100
milijonov EUR

2

3

4

Od 100
milijonov EUR 0,6 % BDP*

0,6 % - 1,2 %
BDP

1,2 % - 2,4 %
BDP

nad 2,4 %
BDP

243 - 485
milijonov EUR

485 - 970
milijonov EUR

nad 970
milijonov EUR

100 - 243
milijonov EUR

5

S2
* Upoštevan je BDP za leto 2016.

Iz analiz podatkov scenarijev tveganja je razvidno, da bi škoda ob realizaciji groženj scenarija
tveganja znašala 57.820.000,00 evrov, kar ga uvršča v prvo stopnjo gospodarskih in okoljskih
vplivov ter vplivov tveganja na kulturno dediščino. Omenjena višina škode znaša 0,14
odstotkov BDP iz leta 2016.
Primerjava rezultatov analiz tveganja z merili za ovrednotenje političnih in družbenih
vplivov tveganja
Politični in družbeni vplivi tveganja lahko v odvisnosti od tveganja vsebujejo kategorije, kot so
vpliv tveganja na delovanje državnih organov, vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih
sistemov na vsakodnevno življenje, psihosocialni vplivi, notranjepolitična stabilnost ter vpliv na
javni red in mir, finančna stabilnost in zunanjepolitična oziroma mednarodna stabilnost
(položaj) države. Merila za ovrednotenje političnih in družbenih vplivov tveganja so
polkvalitativna. Za razliko od prejšnjih dveh skupin vplivov, ki jih je bilo mogoče kvantitativno
oceniti, gre pri tej skupini vplivov bolj za ocenjevanje velkostnega reda obravnavanih vplivov.
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se ugotovi tako, da
se seštevek vrednosti posameznih vplivov deli s številom uporabljanih meril, ki obravnavajo
politične in družbene vplive tveganja, tako v okviru posameznih vplivov kot skupin vplivov.
Vplivi, ki niso bili ocenjeni, se pri tem ne upoštevajo. Prav tako se ne upoštevajo vplivi tveganja,
ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso mogli bili ocenjeni.

Merila za ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analiz tveganja
Merila za ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje državnih organov in primerjava z rezultati
analiz tveganja so v naslednjih dveh preglednicah. V primeru Scenarija tveganja 2, ko bi šlo
za napad z izsiljevalskim programjem, lahko predvidevamo, da so centralizacija državne
informatike in izkušnje z virusom WannaCry pripomogli k višji stopnji odpornosti. Kljub temu bi
bilo delovanje državnih organov še vedno lahko omejeno do sedem dni in za toliko časa
vplivalo tudi na 500 do 5000 ljudi (prva in druga stopnja vpliva).
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Možnost izvajanja nalog iz pristojnosti državnih organov (vlada, ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote) na prizadetem območju in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Omejena
1
1 (S2)
2
2
3

Zelo okrnjena
1
1
2
3
4

Onemogočena
2
2
3
4
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če vplivi nesreče ne posegajo v
ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne
upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np).

Število ljudi, za katere je s strani državnih organov fizično ali funkcionalno ovirano ali moteno
izvajanje storitev in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

1
1
2
3
4

1
2 (S2)
3
4
5

1
2
3
4
5

Več kot
50.000
2
3
4
5
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja ali vrednost vpliva tveganja na delovanje državnih organov se določi tako, da
se vsota posameznih vrednosti iz zgornjih dveh preglednic deli s številom upoštevanih vplivov.
Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov (2), za
obravnavan scenarij tveganja dobimo skupno vrednost vplivov tveganja na delovanje državnih
organov v vrednosti 1,50.

Merila za ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analize tveganja
Merila za ovrednotenje vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih sistemov in
primerjava z rezultati analize tveganja so v naslednjih dveh preglednicah.
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Pomanjkanje ali otežen dostop do pitne vode, hrane in energentov (elektrika, ogrevanje,
gorivo) ter uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30
dni

Do 500

Od 500 do 5000

Od 5000 do 50.000

Več kot 50.000

1
1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
3 (S2)
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo
vpliva, se upošteva vpliv, zaradi katerega je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih
prizadeto enako število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi grožnje ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv grožnje na ocenjevano vsebino
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

V zgornji preglednici je upoštevano stanje oskrbe z električno energijo in pa dostop do pitne
vode in hrane. Realizacija grožnje iz obravnavanega scenarija tveganja bi potencialno imela
vpliv na dostop do hrane, če bi zaradi izsiljevalskega programja prišlo do motenj v maloprodaji
prehrambenih izdelkov. Uvrščen je v tretjo stopnjo vpliva.
Zelo okrnjeni ali onemogočeni uporaba interneta in telekomunikacijskih sistemov, prihod na
delovna mesta in v vzgojno-izobraževalne ustanove, uporaba javnih storitev (dostop do
medijev, zdravstvene storitve, bančne storitve itd.), uporaba javnega prometa, oskrba oziroma
nakup življenjskih potrebščin in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi/
Trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Več kot 50.000
2
3 (S2)
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo
vpliva, se upošteva tisti, zaradi katerega je prizadetih največ ljudi. Če je najmanj v dveh primerih
prizadeto enako število ljudi, se upošteva tisti, ki traja dlje.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče nanjo ne ocenjuje (NO).
Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso
bili ocenjeni (Np).

Pomemben je predvsem vpliv na zmožnost uporabe interneta in telekomunikacijskih sistemov.
Scenarij tveganja je bil umeščen v tretjo stopnjo vpliva.
Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov se določi tako, da se vsota posameznih vrednosti iz prejšnjih dveh preglednic deli s
številom upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno
število. Če seštejemo stopnje vplivov iz te skupine in ju delimo s številom upoštevanih vplivov
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(2), dobimo skupno vrednost vplivov tveganja na delovanje pomembnih infrastrukturnih
sistemov v višini 3,00.

Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja

Merila za ovrednotenje psihosocialnih vplivov tveganja in primerjava z rezultati analize
tveganja so opredeljena v naslednjih treh preglednicah.
Število ljudi, pri katerih nesreča povzroči nenavadno ali neželeno obnašanje (behavioural
reactions), kot npr. izogibanje obiskovanju šol, vrtcev, zavestno odsotnost z dela, zavestno
izogibanje javnemu prevozu, težnje po preselitvi, neracionalne finančne operacije (množični
dvigi gotovine itn.), kopičenje in prisvajanje zalog življenjskih potrebščin ipd. ter uvrstitev
scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Število ljudi
trajanje
Do 2 dni
Do 7 dni
Do 15 dni
Do 30 dni
Več kot 30 dni

Do 500
1
1
2
3
4

Od 500 do
5000
1
2 (S2)
3
4
5

Od 5000 do
50.000
1
2
3
4
5

Nad 50.000
2
3
4
5
5

Upošteva se vpliv, ki povzroči največje posledice in traja najdlje. Če ima več vsebin enako stopnjo
vpliva, se upošteva tista, pri kateri je prizadetih največ ljudi in nato tista, ki traja najdlje. Če vplivi
nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevano vsebino ne
ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi
različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Realizacija groženj scenarija tveganja bi povzročila pritisk na tiste zaposlene, ki so odgovorni
za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja oziroma poslovanja. Daljši izpadi storitev ali
preskrbe lahko povzročijo paniko pri določenem delu prebivalstva. Scenarij tveganja je glede
socialnih vplivov umeščen v prvo stopnjo vpliva, glede psiholoških vplivov pa v drugo stopnjo
vpliva.
Socialni vplivi in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Vrste socialnih vplivov

Stopnja
vpliva

Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

Se ne
ocenjuje
(NO)
1

Majhen/nepomemben vpliv
Revnejši sloji prebivalstva se znajdejo v hudi socialni
stiski, poveča se število prošenj za izredno denarno
socialno pomoč.

Uvrstitev
scenarija
tveganja

S2

2
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Vrste socialnih vplivov

Stopnja
vpliva

Posledice nesreče občuti tudi srednji sloj prebivalstva, to
se kaže v povečanem številu vlog za izredno denarno
socialno pomoč.
Posledice nesreče občuti večina prebivalstva, kar se kaže
v velikem povečanju števila vlog za socialno pomoč.
Posledice občutijo vsi prebivalci, kar se kaže predvsem z
novimi vlogami za socialno pomoč ter ponovnimi vlogami
za dodelitev pomoči.

Uvrstitev
scenarija
tveganja

3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno
vsebino ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a
zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Psihološki vplivi in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Vrste psiholoških vplivov

Stopnja
vpliva

Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

se ne
ocenjuje
(NO)

Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri strahu med prebivalci
zaradi nepoznavanja vzrokov in značilnosti nesreče ter
njenih posledic.
Povečan je pojav strahu med prebivalci, predvsem pred
novo nesrečo in njenimi posledicami.
Med prebivalci vlada strah za obstanek, zaupanje v
pristojne organe, povezane z odzivom ter odpravljanjem
posledic nesreče, upade, povečuje se želja po preselitvi.
Zaradi negativnih dogodkov ali posledic nesreče je večina
ljudi izgubila zaupanje v to, da bi se življenje na
prizadetem območju lahko vrnilo v normalne okvire,
pojavlja se množično preseljevanje.

2

Uvrstitev
scenarija
tveganja

S2

3
4

5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno
vsebino ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a
zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Končna stopnja oziroma vrednost psihosocialnih vplivov tveganja se določi tako, da se vsota
vrednosti v prejšnjih treh preglednicah deli številom upoštevanih vplivov. Vrednost te skupine
vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število in za obravnavan scenarij tveganja je ta vrednost
1,67.
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Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analize tveganja

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na notranjepolitično stabilnost in primerjava z rezultati
analize tveganja so v naslednji preglednici.

Vpliv tveganja na notranjepolitično stabilnost in javni red in mir ter uvrstitev scenarijev
tveganja v stopnje vpliva
Vrste vplivov

Stopnja
vpliva

Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

Se ne
ocenjuje
(NO)
1

Majhen/nepomemben vpliv.
Pojavljajo se posamezni primeri javnega izražanja
nestrinjanja z ukrepanjem pristojnih institucij ali
posamezne motnje delovanja političnih institucij (vlada,
parlament itn.) ter posamezni pojavi sovražnih kampanj.
Znani so posamezni primeri kršitev javnega reda in miru
(JRM) ter kaznivih dejanj (KD) zaradi nesreče in izražanje
občutka strahu za svojo varnost in premoženje;
posamezniki ali skupine skušajo omajati notranjepolitične
razmere, zmanjšano je zaupanje prebivalstva v delovanje
političnih inštitucij.
Povečano je število kršitev javnega reda in miru ter
organiziranih kaznivih dejanj, povečan je tudi strah med
prebivalstvom; politične stranke in druge interesne
skupine skušajo spodkopati notranjepolitično stabilnost ter
pridobiti politične koristi z »vsiljevanjem« svojih
programov za izboljšanje razmer, zmanjšano je zaupanje
v delovanje državnih inštitucij.
Kršitve javnega reda in miru, vključno z nasilnimi
demonstracijami, so množične, veliko več je kaznivih
dejanj, notranja varnost države je ogrožena.
Notranjepolitična stabilnost države je spodkopana,
temeljne ustavno zagotovljene pravice in vrednote so
ogrožene in razvrednotene.

Uvrstitev
scenarija
tveganja

2

3

S2

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne
ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih
vzrokov niso bili ocenjeni (Np). Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Pričakovati je, da bi v primeru realizacije katerekoli grožnje iz scenarija tveganja, to marsikdo
lahko izrabil za (morda tudi upravičeno) kritiko oblasti. Če bi bile razmere v državi že pred tem
zaostrene (npr. zaradi ekonomskih ali političnih vzrokov), bi realizacija grožnje lahko sprožila
nemire, še posebej, če bi bile njene posledice težje in dolgotrajnejše. V primeru kibernatskih
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napadov, sponzoriranih s strani tujih držav, spada povzročanje politične in ekonomske
nestabilnosti med glavne cilje takega napada. Ocenjen vpliv obravnavanega scenarija
tveganja je v tretja stopnja obravnavanega vpliva.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analize
tveganja
Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na finančno stabilnost in primerjava z rezultati analize
tveganja so prikazani v naslednjih treh preglednicah.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi nedelovanja plačilnega prometa
in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Vrednost izpada

Trajanje izpada
Ni vpliva, ker
vplivi nesreče ne
morejo posegati
v ocenjevano
vsebino
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 2 uri
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 4 ure
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo do 8 ur
Motnje v
plačilnem
prometu, ki
trajajo ves
poslovni dan, ali
motnje, ki do
konca
poslovnega dne
niso odpravljene*
Motnje v
plačilnem

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot 10
% načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
med 10 % in
20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 20 % in
50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 50 % in
80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Se ne ocenjuje
(NO)

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
večji kot 80
%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Se ne
ocenjuje (NO)

Se ne
ocenjuje
(NO)

Se ne
ocenjuje
(NO)

Se ne
ocenjuje (NO)

1

1

2

3

3

1

2

2

3

4

2

3

3

4

4

3

4

4

5

5

4

5

5 (S2)

5

5
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Vrednost izpada

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
manjši kot 10
% načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Trajanje izpada
prometu, ki
trajajo več kot en
poslovni dan

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
med 10 % in
20 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 20 % in
50 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti
med 50 % in
80 %
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

Izpad
poravnave
plačil v
vrednosti,
večji kot 80
%
načrtovane
vrednosti
plačilnega
prometa v
obdobju
trajanja
motenj

* Motnje ob koncu poslovnega dne, tudi če je obdobje motenj kratko, lahko povzročijo enodnevni zamik poravnave
plačil.
Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno vsebino ne ocenjuje
(NO). Ne upoštevajo se tudi vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni
(Np).

Ocenjeno je, da bi obravnavan scenarij tveganja imel velik vpliv na ocenjevalno vsebino, zato
je bil uvršne v najvišjo stopnjo obravnavanega vpliva.
Vpliv na plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine ter
uvrstitev scenarijev in analiz tveganja v stopnje vpliva
Število prizadetih
oseb/trajanje
Do 2 dni
Od 2 do 7 dni
Več kot 7 dni

Do 5000

Do 50.000

Več kot 50.000

1
2
3

2 (S2)
3
4

3
4
5

Če vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se vpliv nesreče na ocenjevalno
vsebino ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a
zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Legenda:
1 – Ni nobenega vpliva oziroma je majhen.
2 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam težje dostopna v njihovem kraju.
3 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v sosednjih krajih.
4 – Gotovina je pravnim in fizičnim osebam dostopna v večjih mestih oziroma posameznih krajih.
5 – Gotovina ni dostopna.

Obravnavan scenarij tveganja je uvrščen v drugo stopnjo vpliva, ker bi napad z izsiljevalskim
programjem lahko prizadel tudi bančni sektor.
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Spremembe rasti BDP zaradi posledic nesreče v letu nesreče ali naslednjem letu in uvrstitev
scenarija tveganja v stopnje vpliva
Sprememba rasti BDP
Ni vpliva, ker vplivi nesreče ne
posegajo v vsebino/brez
posledic
Od 0 do -0,5 odstotne točke
Do -1 odstotne točke
Do -1,5 odstotne točke
Do -2 odstotni točki
Več kot -2 odstotni točki

Stopnja vpliva

Uvrstitev scenarija
tveganja

Se ne ocenjuje (NO)

1
2
3
4
5

S2

Če se oceni, da nesreča ne bo imela negativnega vpliva na gibanje BDP oziroma če vplivi nesreče
ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva ne ocenjuje (NO). Ne upoštevajo se
vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).

Ugotavljamo, da obravnavan scenarij tveganja ne bi bistveno vplival na rast oziroma padec
BDP.
Končna stopnja oziroma vrednost vpliva tveganja na finančno stabilnost se določi tako, da se
vsota posameznih vrednosti v prejšnjih treh preglednicah deli s številom upoštevanih vplivov.
Vrednost te skupine vplivov je bodisi celo bodisi decimalno število. VPri obravnavanem
scenariju tveganja ta vresnost znaša 2,67.

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analize tveganja

Merila za ovrednotenje vplivov tveganja na zunanjepolitično oziroma mednarodno stabilnost
in primerjavo z rezultati analize tveganja prikazuje naslednja preglednica.

Zunanjepolitični (mednarodni) vpliv tveganja in uvrstitev scenarijev tveganja v stopnje vpliva
Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva

Stopnja
vpliva

Vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino.

Se ne
ocenjuje
(NO)
1

Majhen/nepomemben vpliv.
Ni nobenega večjega neposrednega vpliva na mednarodni
položaj države, ki bi bil zaznan. Posamezne tuje države
spremljajo dogajanje v RS.

Uvrstitev
scenarija
tveganja

2
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Vrsta zunanjepolitičnega oziroma mednarodnega vpliva

Posamezne (sosednje) države in nekatere regionalne ter
mednarodne organizacije se po diplomatski poti odzivajo na
dogodek z izražanjem podpore ali zaskrbljenosti zaradi
razmer.
Del mednarodne skupnosti (države, mednarodne organizacije)
se odziva na dogodek z izražanjem močne podpore ali
zaskrbljenosti zaradi razmer.
ali/in
RS je deležna mednarodne pomoči, predvsem v opremi in
človeških virih. Kljub mednarodni pomoči je še vedno stabilna
država.
ali/in
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva v RS svojim
državljanom odsvetujejo potovanja na nekatera območja v RS.
Večji del mednarodne skupnosti se intenzivno odziva na
dogodke v državi, saj dogodki močno vplivajo na varnost
drugih držav.
ali/in
RS je deležna večje mednarodne pomoči (oprema, denar,
človeški viri). Za normalno delovanje celotnega sistema RS
nujno potrebuje pomoč.
ali/in
Tuja diplomatsko-konzularna predstavništva svojim
državljanom odsvetujejo potovanja v RS in zaradi razmer
zmanjšujejo ali povečujejo število osebja v predstavništvih.
ali/in
Mednarodni dogodki, katerih glavna tema je položaj oziroma
razmere v RS.

Stopnja
vpliva

Uvrstitev
scenarija
tveganja

3

S2

4

5

Če se oceni, da vplivi nesreče ne morejo posegati v ocenjevano vsebino, se stopnje vpliva
ne ocenjuje (NO). Prav tako se ne upoštevajo vplivi, ki so povezani z ocenjevano vsebino, a
zaradi različnih vzrokov niso bili ocenjeni (Np).
Vrednost te skupine vplivov je lahko le celo število.

Obravnavan scenarij tveganja je uvrščen v tretjo stopnjo vpliva.

Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja
Končna vrednost oziroma stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja se določi tako, da se
seštejejo končne vrednosti oziroma stopnje vseh skupin političnih in družbenih vplivov tveganja
in se delijo s številom skupin vplivov.
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Pregled vrednosti oziroma stopenj posameznih skupin vplivov v okviru političnih in družbenih
vplivov tveganja
Scenarij

Vrednost
prve
skupine
vplivov

Vrednost
druge
skupine
vplivov

Vrednost
tretje
skupine
vplivov

Vrednost
četrte
skupine
vplivov

Vrednost
pete
skupine
vplivov

Vrednost
šeste
skupine
vplivov

Vsota
vrednosti
vplivov

Povprečje
vrednosti
vplivov

Scenarij
2

1,5

3

1,67

3

2,67

3

14,84

2,47

Končna izračunana vrednost političnih in družbenih vplivov tveganja je lahko tudi decimalno
število. V tem primeru je treba izračunati končno stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja, ki mora biti celo število in za katero je bila uporabljena spodnja preglednica.
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov v stopnjo političnih in družbenih vplivov
tveganja
Povprečje vrednosti
političnih in družbenih
vplivov tveganja
1,00 - 1,49
1,50 - 2,49
2,50 - 3,49
3,50 - 4,49
4,50 - 5,00

Stopnja političnih in
družbenih vplivov tveganja
1
2
3
4
5

Tako lahko izračunamo stopnje političnih in družbenih vplivov tveganja za obravnavan scenarij
tveganja.
Pretvorba vrednosti političnih in družbenih vplivov scenarijev tveganja v stopnjo političnih in
družbenih vplivov tveganja

Povprečje vrednosti političnih in družbenih vplivov
tveganja
Stopnja političnih in družbenih vplivov tveganja

Scenarij
2
2,47
2
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VERJETNOST
Verjetnost tveganja za realizacijo grožnje je lahko opredeljena bodisi numerično oziroma
odstotkovno bodisi opisno, kar je razvidno iz naslednje preglednice.
Merila za ovrednotenje verjetnosti za nesreče (realizacijo groženj) in uvrstitev scenarija
tveganja v stopnje verjetnosti
1
Enkrat na več
kot 250 let
(letna verjetnost
do 0,4 %).

2
Enkrat na 100
do 250 let
(letna verjetnost
od 0,4 % do 1
%).

3
Enkrat na 25 do
100 let
(letna verjetnost
od 1 % do 4 %).

4
Enkrat na 5 do
25 let
(letna verjetnost
od 4 % do 20
%).

5
Enkrat ali
večkrat na 5 let
(letna verjetnost
nad 20 %).

Ni skoraj
nobene
nevarnosti
(grožnje)

Mogoča, vendar
malo verjetna
nevarnost
(grožnja)

Mogoča
nevarnost
(grožnja)

Splošna
nevarnost
(grožnja)

Posebna in
takojšnja
(trajna)
nevarnost
(grožnja)
S2

Opisna razlaga se uporablja predvsem za nesreče, ki nimajo nekega naravnega cikla pojavljanja
oziroma za namerna dejanja, ki jih je glede na posebnosti pojavljanja nemogoče napovedati (na primer
terorizem). Za druge nesreče se upoštevajo v zgornjem delu preglednice navedena časovna obdobja

Ocenjuje se, da predstavljajo opisani in podobni vplivi tveganja iz obravnavanega scenarija
tveganja posebno in takojšnjo (trajno) nevarnost, kar scenarij tveganja uvršča v najvišjo, peto
stopnjo stopnjo verjetnosti za realizacijo grožnje.
Stopnja skupnega oziroma povprečnega vpliva obravnavanega scenarija tveganja se izračuna
tako, da se seštevek stopnje (1) vplivov tveganja na ljudi, (2) gospodarskih in okoljskih vplivov
in vplivov tveganja na kulturno dediščino ter političnih in družbenih vplivov tveganja (3) deli s
tri. Če kakšen od vplivov ni bil ocenjen ali ga ni, se tega ne upošteva. Končna izračunana
vrednost vplivov je lahko tudi decimalno število. V tem primeru je treba ugotoviti končno stopnjo
skupnih (povprečnih) vplivov, ki mora biti celo število.
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Pretvorba skupne (povprečne) stopnje vplivov tveganja za uvrščanje v polja matrik tveganja
z združenim prikazom vplivov
Izračunana
vrednost vseh treh
vrst vplivov
1,00 - 1,49
1,50 - 2,49
2,50 - 3,49
3,50 - 4,49
4,50 - 5,00

Stopnja vpliva tveganja v matrikah
tveganja z združenim prikazom vplivov
tveganja
1
2
3
4
5

Ob upoštevanju preglednice tako dobimo končno razvrstitev z vsemi potrebnimi podatki za
izračun stopenj vplivov tveganja v matriki tveganja z združenim prikazom vplivov tveganja. V
preglednici sta temneje obarvana stolpca, ki sta uporabljena za matriko kibernetskih tveganj z
združenim prikazom vplivov tveganja.
Izračun povprečnih vplivov tveganja obravnavanega scenarija uvrstitev za matrike tveganja z
razdruženim in z združenim prikazom vplivov

Scenarij
tveganja 2

Stopnja
vplivov
na ljudi

Stopnja
gospodarskih
in okoljskih
vplivov in
vplivov na
kulturno
dediščino

Stopnja
političnih
in
družbenih
vplivov

Izračunana
vrednost
skupnih
(povprečnih)
vplivov

Stopnja
skupnih
(povprečnih)
vplivov
tveganja

Verjetnost

2

1

2

1,67

2

5

Zanesljivost
rezultatov
analize
tveganja

srednje
zanesljiva

Če je stopnja povprečnih vplivov obravnavanega scenarija tveganja več kot dve stopnji nižja
kot stopnja vplivov na ljudi, se povprečna stopnja poveča za toliko, da je razlika med stopnjo
vplivov na ljudi in povprečno stopnjo dve stopnji. Tako se zagotovi, da ima največjo težo med
ugotovljenimi stopnjami vplivov stopnja vplivov tveganja na ljudi. Predvidoma so takšni
popravki bolj izjema kot pravilo. Pri tem scenariju tveganja takšnih popravkov ni bilo treba
narediti. Skupni vplivi obravnavanega scenarija tveganja so dosegli drugo stopnjo od petih,
verjetnost pa najvišjo, peto stopnjo. Zanesljivost rezultatov analize tveganja je ocenjena kot
srednje zanesljiva.
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12 Evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev
V evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev so vnešene bistvene spremembe,
popravki in dopolnitve Državne ocene tveganja za nesreče, verzija 2.0, v primerjavi z verzijo
ocene 1.1.

Zap.
št.
1

Spremembe, dopolnitve, posodobitve
(poglavje, stran)

2

Poglavje 1, podpoglavje 1.2 – spremenjen je 15. 10. 2018
naslov podpoglavja, vsebina je skrajšana in
obenem dopolnjena glede na nove razmere
Poglavje 1, podpoglavje 1.3 – vnesene so 15. 10. 2018
dopolnitve besedila, ki se nanašajo
predvsem na spremembo Uredbe o izvajanju
Sklepa o mehanizmu Unije na področju
civilne zaščite, novoizdelane ocene tveganja
za posamezne nesreče in na ocene, ki so
bile dopolnjene po letu 2016
V Poglavju 2, podpoglavje 2.1.1 (Merila za 15. 10. 2018
ovrednotenje vplivov tveganja na ljudi) in
nato prek celotne vsebine ocene sta v
povezavi z vplivi tveganja na ljudi izraza
»število evakuiranih ljudi (trajni ukrep)« in
»število trajno evakuiranih spremenjena v
»število trajno preseljenih«

3

4

5

6

7

Datum

Kazalo je ažurirano glede na spremenjene 15. 10. 2018
oziroma nove vsebine v oceni

V Poglavju 2, podpoglavje 2.1.2 (merila za 15. 10. 2018
ovrednotenje gospodarskih in okoljskih
vplivov tveganja in vplivov tveganja na
kulturno dediščino) in nato prek celotne
vsebine ocene je v povezavi z gospodarskimi
in okoljskimi vplivi in vplivi tveganja na
kulturno dediščinio uporabljena malenkostno
spremenjena preglednica z merili, v poglavju
2.1.2 je podana tudi razlaga, zakaj je prišlo
do sprememb teh vplivov
Poglavje 3 – Vsebina tega poglavja je v 15. 11. 2018
dopolnjena glede na rezultate projekta
Podnebna sprejemljivost Slovenije 1961–
2011 in projekta Ocena podnebnih
sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja
Poglavje 5, podpoglavje 5.1 – ob koncu 15. 10. 2018
poglavja je karta notranje kategorizacije

Izvedel
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
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tveganja zaradi potresov nadomeščena z
novejšo
Poglavje 5, podpoglavje 5.6 – vsebina tega 15.10.2018
poglavja je deloma nadomeščena z novo
vsebino, glede na dopolnitve Ocene tveganja
za jedrsko in radiološko nesrečo

8

9

10

Poglavje 5, podpoglavje 5.8: ob koncu 15.10.2018
besedila je dodana vsebina iz Ocene
ogroženosti ob nesreči zrakoplova, verzija
1.3, vezana na aktualne spremembe obsega
nadzorovanih con javnih letališč za
mednarodni zračni promet in Letališča
Cerklje ob Krki
Poglavje 5, podpoglavje 5.9 – spremenjen in 15. 10. 2016
dopolnjen povzetek Ocene tveganja za velik
požar v naravnem okolju, predvsem z
izsledki iz Ocene zmožnosti obvladovanja
tveganja za velik požar v naravnem okolju in
Državne ocene obvladovanja tveganj za
nesreče v povezavi z gospodarskimi in
okoljskmi vplivi in vplivi na kulturno dediščino
pri enem scenariju tveganja
Poglavje 5, dodano je novo podpoglavje 5.13 15. 10. 2018
– povzetek Ocene tveganja za nesreče na
morju

11

Poglavje 5, dodano je novo podpoglavje 5.14 15. 10. 2018
– povzetek Ocene kibernetskih tveganj

12

Poglavje 5, dodano je novo podpoglavje 5.15 15. 11. 2018
– povzetek Ocene tveganja za bolezni in
škodljivce gozdnega drevja

13

Poglavje 6 je dopolnjeno skladno z vsebino 15. 11. 2018
dopolnjenih povzetkov ocen tveganja za
posamezne nesreče in novih ocen tveganja
za posamezne nesreče
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Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Uprava RS za
jedrsko varnost
Ministrstva za
okolje
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Uprava RS za
pomorstvo
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Ministrstvo za
javno upravo
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
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14

15

16

17

18

19

Poglavje 8 je spremenjeno glede na rezultate
novih in dopolnjenih ocen tveganja za
posamezne nesreče in glede na vsebino
poglavja 6
Poglavje 9 je dopolnjeno z razlagami
pojmov, kratic in krajšav, ki se prvič
pojavljajo v Državni oceni tveganj za
nesreče
V Poglavju 10 je pregled virov dopolnjen z
dodatnimi viri, ki so bili uporabljeni pri
izdelavi verzije 2.0 te ocene
Poglavje 11, podpoglavje 11.5 – dopolnjen
scenarij tveganja za velik požar v naravnem
okolju, predvsem z izsledki iz Ocene
zmožnosti obvladovanja tveganja za velik
požar v naravnem okolju in Državne ocene
obvladovanja tveganj za nesreče v povezavi
z gospodarskimi in okoljskimi vplivi in vplivi
na kulturno dediščino
vsa poglavja in podpoglavja v oceni –
skladno s spremembami in dopolnitvami
vsebine ocene so ustrezno preštevilčene
preglednice in slike
Evidenčni list sprememb, dopolnitev in
posodobitev – skladno s spremembami in
dopolnitvami ocene, verzija 2.0, je izpolnjen
evidenčni list sprememb, dopolnitev in
posodobitev glede na verzijo ocene 1.1

15. 11. 2018

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

15. 11. 2018

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

15. 11. 2018

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR,
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

15. 10. 2018

15. 11. 2018

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR

15. 11. 2018

Slavko Šipec,
Ministrstvo za
obrambo, URSZR
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