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ČEPRAV SI NESREČ NE 
ŽELIMO, 

MORAMO Z NJIMI ŽIVETI 
IN PREŽIVETI





IZZIVI PODNEBNO POGOJENIH NESREČ

VELIKO PODROČJE NESREČE- NEPREDVIDLJVOST 
VERIŽNIH DOGODKOV –DOLŽINA INTERVENCIJE

POTREBE PO VELIKEM ŠTEVILU ENOT Z 
SPECIFIČNIO OPREMO IN ZNANJI

EVAKUACIJA-ZASILNE NAMESTITVE- LOGISTIKA

SOCIALNA STISKA-HUMANITARNA POMOČ,…





Odziv sil ZRP je odvisen od :

 Infrastrukturnih pogojev

 tehničnih sredstev in opreme 

 ustrezne usposobljenosti pripadnikov

Nenehna vlaganja v posodobitve,  

SO POGOJ, 

da se nam ne zgodi več, da rabimo tujo 
pomoč, 

zato ker nismo zagotovili sami ustrezne 
opreme.



SISTEM IN 

SILE ZA 

ZAŠČITO, 

REŠEVANJE 

IN POMOČ

REFORMA, 

KLJUČNI CILJI  

in AKTIVNOSTI 

Hitrejši, bolj usklajen in 

učinkovitejši odziv sil ZRP 

na nesreče (poplave, velike 

požare v naravnem okolju 

in druge nesreče), kar se 

bo odražalo tudi v 

zmanjšanju njihovih 

ekonomskih, socialnih, 

okoljskih in družbenih 

posledic. 



SISTEM IN SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

REFORMA, KLJUČNI CILJI  in AKTIVNOSTI 

Navedeno bomo usmerili k ciljem: 

 prilagojeno organiziranostjo, pripravljenostjo, 
usposobljenostjo in odzivnostjo na lokalni, regijski 
in državni ravni, 

 vzpostavljenimi modularnimi strukturami 
(enotami) za odziv na podnebno pogojene nesreče 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,,

 nadgrajenimi podlagami, in sicer predvsem s 
sprejemom nove resolucije o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 



KAJ PA 

RABIMO ?

Ocena intervencij 

Tuji primeri

Veljavni dokumenti 



KATASTROFA NA 
POSTOJNSKEM

Žled in verižne 
poplave 2014

Darko Muhič, PGD Postojna,

namestnik poveljnika GZS

Postojna, september 2015



Predlogi avtorja
Izdelati ocene ogroženosti in kratke, jasne operativne načrte (GZ, PGD)-izredne razmere

Pripraviti obrazce, opomnike,…

Usposabljati se za večje nesreče in pomoč 

Nabavljati večnamenska vozila za različne namene posredovanj-tudi dvigala z grabilci, 
grajferji; viličarji; multistarji; dvigala

V regijah (GZ) organizirati specialistične enote

Nabaviti sredstva za opazovanje in komunikacijo

Skleniti pogodbe z podizvajalci (tehnika, oskrba, specialistična pomoč, ..)



ALI JE SMISELNO V SLO ? (Da)



Tuji primeri 



Tuji primeri posodobitev sredstev za pripravljenost 

in odziv

Izvedba s sredstvi evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

 ČEŠKA REPUBLIKA
• Projekt Povečanje pripravljenosti gasilske in reševalne službe Češke na reševanje in 

obvladovanje tveganj, ki jih povzročajo podnebne spremembe s ciljem zagotovitve 

specializirane opreme in vzpostavitve (oz. prenove) delovnih mest v okviru integriranega 

reševalnega sistema. 

 REPUBLIKA HRVAŠKA
• Projekt opremljanja, usposabljanja in nakupa vozil gasilcev za odziv na 

podnebne spremembe iz sredstev EKP 2014-2020.

 REPUBLIKA MADŽARSKA
• Projekti za razvoj sistemov za ocenjevanje tveganj nesreč, nadgradnjo gasilskih 

vozil, vzpostavitev gasilskih struktur, izgradnjo logističnega centra in nakup 

osebne ter intervencijske opreme. 

 REPUBLIKA POLJSKA
• Projekti, povezani z nakupom opreme, vozil in specializirane opreme za 

izvajanje reševalnih akcij ter izboljšanje reševalnega sistema v železniškem in 

cestnem prometu. 





VIRI FINACIRANJA 



PREDLOG 

VSEBIN S 

PODROČJA 

ZAŠČITE, 

REŠEVANJA IN 

POMOČI 

ZA UVRSTITEV V 

EKP 2014 –

2020, VFO 2021 

– 2027 IN NG EU

Evropska sredstva=priložnost za 
nadgradnjo našega odziva na nesreče, ki 
je ne smemo izpustiti. 

V procesu programiranja smo tako prvič  
pripravili in s partnerji uskladili celovit in 
skupen predlog vsebin na področju zaščite, 
reševanja in pomoči za vključitev v 
Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 
2014 – 2020, za koriščenje sredstev 
večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 
ter instrumenta za okrevanje (NG EU). 



CILJI IN PREDLOGI UKREPOV 

Vzpostavitev 
infrastrukturnih in 
informacijsko-
komunikacijskih pogojev za 
boljše spremljanje, 
pripravljenost in odziv sil 
ZRP na podnebno pogojene 
nesreče – nacionalni center

01-ncz
Vzpostavitev in 
dograjevanje 
infrastrukturnih pogojev za 
boljšo usposobljenost sil ZRP 
na državni, regionalni in 
lokalni ravni – podcentri za 
poplave, žled in ujme, 
požare v naravi

02-pc
Zagotavljanje ustrezne 
opreme za izvajanje nalog 
na področju ZRP v povezavi 
z odzivom na podnebno 
pogojene nesreče na 
državni, regionalni in lokalni 
ravni  (TIP 1 in TIP 2)

03-t
Priprava in nadgradnja 
usposabljanj ter učnih 
pripomočkov za 
izobraževanje in 
usposabljanje sil ZRP na 
odziv v primeru podnebno 
pogojenih nesreč 

04-z



1. Vzpostavitev 
infrastrukturnih in 
informacijsko-
komunikacijskih 
pogojev za boljše 
spremljanje, 
pripravljenost in 
odziv sil za 
zaščito, reševanje 
in pomoč na 
podnebno 
pogojene nesreče

Vzpostavitev 

nacionalnega centra civilne 
zaščite (NCZ)

kot strateškega centra

za spremljanje, 

načrtovanje in 

odzivanje sil ZRP.



2. Vzpostavitev in 
dograjevanje 
infrastrukturnih 
pogojev za boljšo 
usposobljenost 
sil za zaščito, 
reševanje in 
pomoč na 
državni, 
regionalni in 
lokalni ravni

Podcenter za protipoplavno

zaščito (PCPPZ)

Podcenter za usposabljanje

za ukrepanje ob žledu in 

ujmah

Podcenter za požare v 

naravi



3. Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, 
reševanja in pomoči v povezavi z odzivom na podnebno pogojene 
nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni

Cilj zagotavljanja ustrezne opreme, vozil in sredstev za izvajanje nalog na področju ZRP je zagotoviti brezhibno in 
tehnično ustrezno opremo, vozila in sredstva enotam, da lahko le-te zagotavljajo svojo odzivnost in operativno 
učinkovitost. 

Sočasno je treba zagotoviti usposobljenost enot za delo z opremo, vozili in sredstvi, ki omogočajo logistično podporo in 
reševanje v primeru izrednih dogodkov. 

Večina te namenske opreme, zagotovljene s strani države, bi bila stalno razporejena na območju RS po regionalno-
lokalnem principu in glede na ogroženost zaradi podnebno pogojenih nesreč, ob predpostavki, da se organizirane RLEHI-
ONN enote s to opremo odzovejo na poziv URSZR oz. poveljnika CZ RS v primeru nesreče večjega obsega kjerkoli v RS.



3. Zagotavljanje 
ustrezne opreme 
za izvajanje nalog 
na področju 
zaščite, reševanja 
in pomoči v 
povezavi z 
odzivom na 
podnebno 
pogojene nesreče 
na državni, 
regionalni in 
lokalni ravni

 Regionalno-lokalne enote za hitre 
intervencije - za obvladovanje podnebno 
pogojenih nesreč (RLEHI-ONN) –

 TIP 1 (za enote na ravni GEŠP) in 

 TIP 2 (za enote ravni osrednjih občinskih 
enot)

- posebna vozila z dvigalom s kontejnerji 
za posamezen namen),

- tipske specializirane menjalne 
nadgradnje za:

· poplave,

· žled, vetrolom in točo,

· gozdne in travniške požare,

· platoji za prevoz večje opreme ob naravnih 
nesreč (črpalke, agregati, itn.). 



Primer opreme, vozil in 

sredstev 



4. Priprava in 
nadgradnja 
usposabljanj ter 
učnih pripomočkov 
za izobraževanje in 
usposabljanje sil za 
zaščito, reševanje 
in pomoč na odziv v 
primeru podnebno 
pogojenih nesreč 

Ciljne skupine glede na vrsto nesreče/naloge: 

enote za 
gašenje požarov 

v naravnem 
okolju,

enote za 
reševanje ob 

poplavah, 

enote za  
izvajanje nalog 

ob žledu, 

enote za 
izvajanje nalog 

po ujmah, 

vodstvo 
intervencij,

enote za 
logistično 
oskrbo.

Cilj je udeležence usposabljanj opolnomočiti za 
uspešno spopadanje in odziv na podnebno 

pogojene nesreče.

Regionalno-lokalne enote za hitre 
intervencije - za obvladovanje podnebno 

pogojenih nesreč



ZAKLJUČEK

 Danes je pomemben  mejnik 

 cilji, niso pomembni samo za 

nas, ampak za vse državljane 

in državljanke, ko rabijo 

pomoč.

 Skupaj zmoremo 

 Hvala vsem za sodelovanje 



»IZZIVI PODNEBNO POGOJENIH NESREČ«

HVALA ZA POZORNOST 
mag. Damijan Jaklin


