
Priloga 4: RAZVID 

NESREČA: žled, PRIPRAVLJALEC: Uprava RS za zaščito in reševanje, PODROČJE: sistem VPNDN,  OCENJEVALNO OBDOBJE: 2014-2016, 2017-2019, izdelano: november 2017

Vrste ukrepov

preventivni za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost

Nazivi ukrepov

napotki za prebivalce ocene ogroženosti
načrtovanje in izvajanje 

zaščite in reševanja

organiziranje in 

opremljanje sil za zaščito, 

reševanje in pomoč

organiziranje, delovanje in 

razvoj sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja

organiziranje, vzdrževanje in 

razvoj informacijskih in 

telekomunikacijskih sistemov

usposabljanje sil za zaščito, reševanje in 

pomoč
ocenjevanje škode

Opis ukrepa izdelava in objava ustreznih 

napotkov za prebivalce za 

izvajanje osebne in vzajemne 

zaščite ob žledu

izdelava ocene ogroženosti 

zaradi žleda na državni 

ravni, po potrebi tudi 

izdelava ocen ogroženosti 

zaradi žleda na lokalni ravni

izdelava načrtov zaščite in 

reševanja ob žledu, zlasti na 

državni ravni

Zagotavljanje operativne 

pripravljenosti sil za zaščito, 

reševanje in pomoč na 

lokalni, regijski in državni 

ravni

delovanje in razvoj sistema 

opazovanja, obveščanja in 

alarmiranja (OOA)

delovanje in razvoj 

informacijskih in 

telekomunikacijskih (ITK) 

sistemov v sistemu VPNDN

Izobraževanje in usposabljanje skladno z letnim 

načrtom izobraževanja in usposabljanja  s 

področja varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami poteka v Izobraževalnem centru za 

zaščito in reševanje na Igu in v enotah Pekre, 

Sežana in Logatec. Usposabljajo se pripadniki 

različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

ocenjevanje škode ob večjih 

naravnih nesrečah, ki 

presežejo prag 0,3 promile 

tekočega letnega proračuna 

države

Cilji ukrepa izboljšana ozaveščenost ljudi 

o žledu, posledicah in o 

ustreznih ukrepih osebne in 

vzajemne zaščite ob žledu

izdelava ocen ogroženosti 

zaradi žleda na državni in 

lokalni ravni, pridobitev 

podatkov, pomembnih za 

sistem VPNDN v zvezi s 

posledicami žleda

Izdelava načrtov zaščite in 

reševanja ob žledu, zlasti na 

državni ravni

ustrezna sestava, 

številčnost, opremjenost in 

usposobljenost vseh sil za 

zaščito, reševanje in pomoč 

na lokalni, regijski in državni 

ravni

stalno in stabilno delovanje 

sistema OOA, tudi ob pogojih 

večje naravne ali druge 

nesreče

stalno in stabilno delovanje ITK 

sistemov, tudi ob pogojih večje 

naravne ali druge nesreče

boljša usposobljenost in pripravljenost na 

nesreče

 pravočasna, realna, uradna 

in verificirana ocena škode 

zaradi nesreče

Pravne podlage Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Navodilo o 

pripravi ocen ogroženosti, 

uredba o vsebini in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami,  Uredba o 

vsebini in izdelavi načrtov 

zaščite in reševanja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o 

gasilstvu, Uredba o 

organiziranju, opremljanju 

in usposabljanju sil za 

zaščito, reševanje in 

pomoč, Pravilnik o 

kadrovskih in materialnih 

formacijah enot, služb in 

organov Civilne zaščite, 

Merila za organiziranje, 

opremljanje  in 

usposabljanje, načrti 

obveščanja in aktiviranja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Uredba o 

organizaciji in delovanju 

sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja, 

Pravilnik o obveščanju in 

poročanju v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, Pravilnik o 

kakovosti storitve za enotno 

evropsko številko za klice v sili 

112

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o 

elektronskih komunikacijah, 

Uredba o organizaciji in 

delovanju sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o odpravi 

posledic naravnih nesreč, 

Uredba o metodologiji za 

ocenjevanje škode

Nosilec (naloge) MO, URSZR MO, URSZR, lokalne 

skupnosti

MO, URSZR, lokalne 

skupnosti

MO, URSZR, lokalne 

skupnosti, društva in druge 

nevladne organizacije,  

gospodarske družbe, zavodi 

in druge organizacije

MO, URSZR MO, URSZR MO, URSZR MO, URSZR

Sodelujoči organi 

(naloge)

/ / / / / / / MOP, MKGP

Časovnica načrtovanja 

ukrepa (roki, faze)

Ocena ogroženosti zaradi 

žleda na državni ravni se 

izdeluje, predvidoma bo 

dokončana do konca leta 

2017. 

Državni načrt bo v izdelavi 

predvidoma leta 2018 in 

2019. Mogoče je, da imajo 

nekatere lokalne skupnosti 

že izdelane načrte zaščite in 

reševanja o žledu.

trajna in stalna naloga razvoj sistema je stalna in 

trajna naloga. 

razvoj ITK sistemov je stalna in 

trajna naloga

usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč 

je trajna in stalna naloga

pravne podlage in 

metodologije se lahko 

obdobno 

spremenijo/dopolnijo, 

ocenjevanje škode pa se 

izvaja po večjih naravnih 

nesrečah, ko je ocenjeno, da 

bo škoda presegla 0,3 

promile tekočega letnega 

proračuna države

Sodelovanje javnosti 

(opis)

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa i 

predvideno

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

sodelovanje javnosti pri načrtovanju tega 

ukrepa ni predvideno

sodelovanje javnosti pri 

načrtovanju tega ukrepa ni 

predvideno, razen v okviru 

priprave morebitnih 

sprememb pravnih podlag

Stroški načrtovanja 

ukrepa

stroškov z načrtovanjem tega 

ukrepa ni

stroškov predvidoma ne bo stroškov predvidoma ne bo z načrtovanjem tega ukrepa 

ne nastajajo večji stroški

z načrtovanjem tega ukrepa ne 

nastajajo večji stroški

z načrtovanjem tega ukrepa ne 

nastajajo večji stroški

z načrtovanjem tega ukrepa ne nastajajo večji 

stroški

z načrtovanjem tega ukrepa 

ne nastajajo večji stroški

Finančni in materialni viri 

za načrtovanje ukrepa

/ proračun RS, proračuni 

lokalnih skupnosti

proračun RS, proračuni 

lokalnih skupnosti

proračun RS, proračuni 

lokalnih skupnosti, sredstva 

društev in drugih nevladnih 

organizacij,  gospodarskih 

družb, zavodov in drugih 

organizacij, požarna taksa, 

drugo

proračun RS proračun RS proračun RS proračun RS

Prioriteta ukrepa (od 1 

(min) do 4 (max))

2 2 2 2 2 2 2 2
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Vrste ukrepov

preventivni za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost

Nazivi ukrepov

napotki za prebivalce ocene ogroženosti
načrtovanje in izvajanje 

zaščite in reševanja

organiziranje in 

opremljanje sil za zaščito, 

reševanje in pomoč

organiziranje, delovanje in 

razvoj sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja

organiziranje, vzdrževanje in 

razvoj informacijskih in 

telekomunikacijskih sistemov

usposabljanje sil za zaščito, reševanje in 

pomoč
ocenjevanje škode

Pravne podlage Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Navodilo o 

pripravi ocen ogroženosti, 

uredba o vsebini in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami,  uredba o 

vsebini in izdelavi načrtov 

zaščite in reševanja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o 

gasilstvu, Uredba o 

organiziranju, opremljanju 

in usposabljanju sil za 

zaščito, reševanje in 

pomoč, Pravilnik o 

kadrovskih in materialnih 

formacijah enot, služb in 

organov Civilne zaščite, 

Merila za organiziranje, 

opremljanje  in 

usposabljanje, Načrti 

obveščanja in aktiviranja

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Uredba o 

organizaciji in delovanju 

sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja, 

Pravilnik o obveščanju in 

poročanju v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, Pravilnik o 

kakovosti storitve za enotno 

evropsko številko za klice v sili 

112

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o 

elektronskih komunikacijah, 

Uredba o organizaciji in 

delovanju sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, Uredba o izvajanju zaščite, 

reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, 

Uredba o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

Uredba o službi v civilni zaščiti, Pravilnik o 

izobraževanju, usposabljanju  na opodročju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi 

ubojnimi sredstvi, Pravilnik o proženju snežnih 

plazov, Pravilnik o vajah na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o 

varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju 

in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 

požarom, Pravilnik o požarnem varovanju, 

Pravilnik o požarnem redu, Zakon o gasilstvu, 

Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, 

Pravila gasilske službe, Zakon o varstvu pred 

utopitvami, Uredba o merilih za potapljanje, 

Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve 

pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve 

pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz 

vode, Pravilnik o reševalcih iz vode, Zakon o 

Rdečem križu Slovenije

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o odpravi 

posledic naravnih nesreč, 

Uredba o metodologiji za 

ocenjevanje škode

Nosilec (naloge) MO, URSZR MO, URSZR MO, URSZR, lokalne 

skupnosti

MO, URSZR, lokalne 

skupnosti, društva in druge 

nevladne organizacije,  

gospodarske družbe, zavodi 

in druge organizacije

MO, URSZR MO, URSZR MO, URSZR, na lokalni ravni lahko tudi lokalne 

skupnosti

MO, URSZR

Sodelujoči organi 

(naloge)

zunanji izvajalec po potrebi MOP ARSO, MKGP, MZI in 

drugi po potrebi, na lokalni 

ravni drugi pristojni organi

ministrstva - za državni 

načrt zaščite in reševanja ob 

žledu, na nižjih ravneh drugi 

pristojni organi

MO, URSZR, lokalne 

skupnosti, društva in druge 

nevladne organizacije,  

gospodarske družbe, zavodi 

in druge organizacije

pogodbeni izvajalci pogodbeni izvajalci Gasilska zveza Slovenije, druge pooblaščene 

izobraževalne organizacije

MOP, MKGP in druga 

ministrstva, lokalne 

skupnosti,  občinske, regijske 

in državna komisija za popis 

škode

Opis izvajanja ukrepa Napotki za žled so izdelani v 

okviru skupnih napotkov ob 

snegolomu in žledolomu, 

urejene so povezave do 

prispevkov o pravilni uporabi 

agregatov,  vse to je 

objavljeno na spletnih straneh 

URSZR.

Ocena ogroženosti zaradi 

žleda na državni ravni še ni 

izdelana. Naloga se izvaja 

leta 2017 in 2018, glavni vir 

bo Ocena tveganja za žled.

Državni načrt zaščite in 

reševanja še ni izdelan. 

Naloga bo predvidoma 

izvedena v obddobju 2018-

2019. Na lokalni ravni 

nimamo pregleda, koliko 

občin ima takšen načrt 

zaščite in reševanja že 

izdelan. Z državnim načrtom 

zaščite in reševanja ob žledu 

bodo določene obveznosti 

občin v zvezi z izdelavo 

takšnega načrta na lokalni 

ravni.

Ukrep se izvaja trajno in to 

na vseh ravneh

Razvoj novih storitev klica v sili 

na številko 112,  Dogovor z 

operaterji glede delovanja 

storitve advanced mobile 

location (AML)  in povratnega 

112 klica,  Dogovor z operaterji 

glede prednostnega reševanja 

problematike električnega 

napajanja posameznih 

telekomunikacijskih objektov,  

uvedba e-call (samodejni klic v 

sili iz vozila), zagotavljanje 

pogojev za uvedbo javno-

zasebnega partnerstva.

Vzdrževanje in razvoj 

informacijsko komunikacijskih 

sistemov na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zagotavljanje 

javnega alarmiranja: povabilo 

promotorjem za javno-

zasebno partnerstvo za SIJA, 

nakup in montaža siren s 

kohezijskimi sredstvi in 

sredstvi projekta FRISCO, 

Sodelovanje z Ministrstvom za 

zdravje pri gradnji digitalnega 

državnega radijskega omrežja 

po sistemu Digital Mobile 

Radio (DMR), Priprava 

dogovorov za uporabo 

mobilnih repetitorjev, 

Menjava akumulatorjev v 

napravah SIJA in ZARE. 

Zagotavljanje pogojev za 

uvedbo javno-zasebnega 

partnerstva.

Izobraževanje in usposabljanje skladno z letnim 

načrtom izobraževanja in usposabljanja s 

področja varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami poteka v Izobraževalnem centru za 

zaščito in reševanje na Igu in v enotah Pekre, 

Sežana in Logatec. Usposabljajo se pripadniki 

prostovoljnih in poklicnih gasilcev, ostalih sil za 

zaščito, reševanje in pomoč, enot, organov in 

služb civilne zaščite, štabov civilne zaščite, 

delavci v centrih za obveščanje, preostali javni 

uslužbenci s področja zaščite in reševanja in 

ministrstev ter drugih državnih organov , 

pripadniki Slovenske vojske in drugi. 

Ocenjevanje škode se izvaja 

po večji naravni nesreči, 

zaradi katere je po oceni ali 

dejansko presežena  škoda v 

višini 0,3 promile tekočega 

letnega proračuna države.
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Vrste ukrepov

preventivni za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost za pripravljenost

Nazivi ukrepov

napotki za prebivalce ocene ogroženosti
načrtovanje in izvajanje 

zaščite in reševanja

organiziranje in 

opremljanje sil za zaščito, 

reševanje in pomoč

organiziranje, delovanje in 

razvoj sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja

organiziranje, vzdrževanje in 

razvoj informacijskih in 

telekomunikacijskih sistemov

usposabljanje sil za zaščito, reševanje in 

pomoč
ocenjevanje škode

Časovnica izvajanja 

ukrepa (roki, faze)

2014 in nato stalno oziroma 

po potrebi

državna ocena ogroženosti 

bo izdelana v prvem 

četrtletju 2018, ocene 

ogroženosti lahko izelujejo 

tudi lokalne skupnosti

državni načrt zaščite in 

reševanja ob žledu bo 

izdelan v obdobju 2018-

2019

trajna in stalna naloga Razvoj novih storitev klica v sili 

- stalna naloga, Dogovor z 

operaterji: glede AML - do 

konca leta 2017, glede 

povratnega 112 klica - do 

konca leta 2018, Dogovor z 

operaterji glede usklajenega 

reševanja problematike 

električnega napajanja 

posameznih 

telekomunikacijskih objektov - 

že rešeno, uvedba e-call 

(samodejni klic v sili iz vozila) - 

že izvedeno.

Vzdrževanje in razvoj 

informacijsko komunikacijskih 

sistemov - stalna naloga, 

Povabilo promotorjem za 

javno-zasebno partnerstvo za 

SIJA - do konca leta 2017, 

Nakup in montaža siren: 

Kohezija, FRISCO - do konca 

leta 2018, Priprava dogovorov 

za uporabo mobilnih 

repetitorjev - do konca leta 

2017, Menjava akumulatorjev 

SIJA in ZARE - preventivno 

vsakih sedem let.

trajna in stalna naloga, izobraževanje poteka 

glede na letni načrt izobraževanja in 

usposabljanja. Obstajajo 103 programi 

usposabljanja in en program izobraževanja. Leta 

2018 je razpisano izvajanje 72 programov 

usposabljanja. Programi so lahko uvajalni, 

temeljni ali dopolnilni. Splošnih programov, ki 

niso fokusirani namensko na posamezne 

nesreče, je 43, namenskih za potres eden, za 

poplavo devet, za posebno nevarne bolezni 

živali eden, za jedrsko ali radiološko nesrečo 

pet, za železniško nesrečo eden, za velike 

požare v naravnem okolju trije, za terorizem 

eden in za nesreče z nevarnimi snovmi trije. Za 

žled namenskih programov usposabljanja še ni, 

od leta 2016 obstaja le celodnevna študija 

primera (žled 2014). Obstajajo tudi programi 

usposabljanja za nesreče, za katere še RS še 

nima ocen tveganja za posamezne nesreče 

oziroma ocen zmožnosti obvladovanja tveganja 

za posamezne nesreče, to so dva programa za 

snežne plazove, dva programa za zemeljske 

plazove, štirje programi za nesreče na cesti in v 

cestnih predorih, dva za reševanje iz jam ter dva 

na nesreče za morju. Programi se obdobno 

dopolnjujejo in spreminjajo ter uvajajo tudi 

novi.

ocenjevanje škode se izvaja 

po nesreči, zaradi katere je 

po oceni ali dejansko 

presežena  škoda v višini 0,3 

promile tekočega letnega 

proračuna države

Rezultati izvajanja ukrepa boljša ozaveščenost 

prebivalcev glede izvajanja 

osebne in vzajemne zaščite 

ob žledu

državna ocena ogroženosti 

zaradi žleda na državni ravni 

bo podlaga za izdelavo 

državnega načrta ZIR ob 

žledu ter tudi za izvajanje 

načrtovanja na nižjih ravneh

sprejet Državni načrt zaščite 

in reševanja ob žledu, 

izdelava načrtov tudi na 

regijski in lokalni ravni

ustrezno načrtovane, 

usposobljene, opremljene 

sile za zaščito, reševanje in 

pomoč

Razvoj novih storitev klicev v 

sili na 112 - rezultat bo 

skrajšanje odzivnih časov 

reševalnih služb, AML 

(advance mobile location) - 

natančnejša lokacija kličočega, 

povratni 112 klic - boljše 

alarmiranje in obveščanje, tudi 

za gluhe in naglušne, usklajeno 

reševanje TK objektov - 

hitrejša vzpostavitev delovanja 

številke 112.

Vzdrževanjein razvoj 

informacijskih in 

telekomunikacijskih (ITK) 

sistemov - zanesljivo delovanje 

v vseh razmerah, JZP SIJA, 

Kohezija, FRISCO  - boljše 

alarmiranje prebivalstva, 

Mobilni repetitorji - hitrejša 

vzpostavitev radijskih zvez 

ZARE ob nesrečah, kot je žled, 

Menjava akumulatorjev - 

zagotavljanje avtonomije 

delovanja.

boljša usposobljenost in pripravljenost na 

nesreče

višino škode potrdi Vlada RS, 

na podlagi te ocene in 

sanacijskih programov se 

dodeljujejo finančna sredstva 

za odpravo posledic

Stroški izvajanja ukrepa predvidoma ne bo večjih 

stroškov

predvidoma ne bo večjih 

stroškov

predvidoma ne bo dodatnih 

stroškov

stroški opremljanja, 

usposabljanja, zagotavljanja 

operativnosti in intervencij 

sil za zaščito, reševanje in 

pomoč

stroški vzdrževanja in razvoja 

sistema OOA glede na 

izvajanje nalog, navedenih 

zgoraj

stroški vzdrževanja in razvoja 

ITK sistemov glede na izvajanje 

nalog, navedenih zgoraj

stroški organizacije in izvedbe usposabljanj, 

stroški namestitve in prehrane

stroški vzdrževanja in 

nadgradnje aplikacije AJDA, 

stroški delovanja komisij za 

popis škode ob nesreči

Finančni in materialni viri 

za izvajanje ukrepa

proračun RS proračun RS, proračuni 

lokalnih skupnosti

proračun RS, proračuni 

lokalnih skupnosti

proračun RS, proračun 

občin, sredstva društev in 

drugih nevladnih 

organizacij,  gospodarskih 

družb, zavodov in drugih 

organizacij, požarna taksa, 

drugo

proračun RS, kohezijska 

sredstva, sredstva iz 

mednarodnih projektov, 

sredstva iz javno-zasebnega 

partnerstva

proračun RS, kohezijska 

sredstva, sredstva iz 

mednarodnih projektov, 

sredstva iz javno-zasebnega 

partnerstva

proračun RS, finančna sredstva udeležencev 

usposabljanj, oziroma ustanoviteljev enote, 

katerih pripadniki se usposabljajo

proračun RS

Prioriteta ukrepa (od 1 

(min) do 4 (max))

2 2 2 2 2 2 2 2

Nova spoznanja*

Vrednotenje sprememb*

opombe

ta pregled večinoma ne 

upošteva lokalne ravni

ta pregled večinoma ne 

upošteva lokalne ravni

delovanje sistema OOA je 

odvisno tudi od pogojev, ki jih 

zagotavljajo operaterji fiksne 

in mobilne telefonije, 

elektrodistributerji in drugi, 

zlasti je to pomembno ob 

razmerah, ki jih povzročijo 

naravne in druge nesreče

delovanje lastnih ITK sistemov 

je odvisno tudi od pogojev, ki 

jih zagotavljajo operaterji 

fiksne in mobilne telefonije, 

elektrodistributerji in drugi, 

zlasti je to pomembno ob 

razmerah, ki jih povzročijo 

naravne in druge nesreče

* ta vsebina se ne vpisuje pri prvem ocenjevanju

stolpce, v katere se vpisujejo ukrepi, se po potrebi dodaja

vrstice, v katere se vpisujejo podatki v zvezi s posameznim ukrepom, se po potrebi dodaja
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